Walne zebranie winiarzy
11 marca w Winiarni „Heineken Club” przy
ul. Moniuszki (w piwnicach dawnej
Lubuskiej Wytwórni Win) odby³o siê
doroczne Walne Zebranie cz³onków
Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego.
Porz¹dek obrad obejmowa³:
• Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci
Stowarzyszenia za okres od stycznia 2004 r.
do lutego 2005 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2004 r.
• Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarz¹du.
• Przedstawienie programu dzia³ania
Stowarzyszenia na 2005 r.
• Podjêcie uchwa³y w sprawie uzupe³nienia
sk³adu Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.
W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 60
osób, w tym 30 cz³onków Stowarzyszenia.
Zebrani zdecydowali o poszerzeniu Zarz¹du
Stowarzyszenia do siedmiu osób. W wyniku
przeprowadzonych wyborów do zarz¹du
zostali wybrani: Roman Grad, w³aœciciel
winnicy w Starym Kisielinie, pe³ni¹cy
jednoczeœnie funkcjê sekretarza
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Plantatorów Winoroœli i Producentów Wina,
Wojciech Kowalewski, w³aœciciel winnicy
„Kinga” w Starej Wsi, Henryk Sobczak, by³y
dyrektor banku PKO, stary winiarz.
Podczas spotkania
degustowano m³ode wina ze zbioru 2004 r.,
wœród których szczególne uznanie zdoby³o
sobie czerwone wytrawne z odmiany
Mo³dowa, wyprodukowane przez pañstwo
Ma³gorzatê i Jaros³awa Lewandowskich,
w³aœcicieli winnicy w Proczkach ko³o
Zaboru, oraz delikatnie wytrawne wino
czerwone z Niebieskiego Portugiesera,
produkt Marka Senatora, posiadacza
winnicy w Zielonej Górze.

Strategia rewitalizacji
Wytyczone zosta³y g³ówne cele planowanej
rewitalizacji miasta. Misj¹ tego programu
jest kompleksowa odnowa przestrzenna,
gospodarcza i spo³eczna œródmieœcia
Zielonej Góry, w pierwszej kolejnoœci jego
najcenniejszej, historycznej czêœci. Celem
tych dzia³añ jest m.in. uporz¹dkowanie
uk³adu urbanistycznego poprzez
rewaloryzacjê obiektów o wartoœci
architektonicznej i znaczeniu historycznym
oraz poprawa funkcjonalnoœci i estetyki
terenów zielonych. Barbara Bielins-Kopeæ,
pe³ni¹ca obowi¹zki wojewódzkiego
konserwatora zabytków, w³¹czy³a do
realizowanych celów kultywowanie tradycji
winiarskich, tak wa¿nych w historycznym
rozwoju miasta. O¿ywienie tych tradycji,
dokonuj¹ce siê ostatnio na gruncie
inicjatyw spo³ecznych, ma wyró¿niæ Zielon¹
Górê spoœród innych regionów kraju.

Kraszanka
W dniach 18-20 marca na placu wokó³
ratusza odbêd¹ siê tradycyjne,
przedœwi¹teczne targi rêkodzie³a, czyli
zielonogórska „Kraszanka”. Na rynku
zostanie rozstawionych 30 straganów, w
których swoje wyroby bêd¹ prezentowaæ
rzemieœlnicy, pisankarze, wytwórcy palm
wielkanocnych, artyœci. Targi bêd¹ siê
odbywaæ przy dŸwiêkach ludowej muzyki,
bowiem na scenie obok ratusza wyst¹pi¹
zespo³y folklorystyczne, a tak¿e Kapela
Lwowska. Jedno ze stoisk jest przewidziane
dla miejscowych winiarzy - których
organizatorzy zapraszaj¹ do wystawienia
swoich produktów.

Rozlewanie szampana w wytwórni Gremplera. Lata 20-30 XX wieku.
Wnêtrze nie zidentyfikowanej zielonogórskiej wytwórni wina, koniec XIX w

W regionie zielonogórskim nieprzerwanie uprawia siê stare szlachetne
szczepy winiarskie, których udokumentowany rodowód siêga wielu wieków wstecz.
Nie ma na obszarze Polski drugiego regionu z takim bogactwem klasycznych
odmian winoroœli. Warto pamiêtaæ, ¿e mimo istnienia tysiêcy odmian i
powstawania wci¹¿ nowych krzy¿ówek - dziewiêædziesi¹t piêæ procent œwiatowej
produkcji win opiera siê na oko³o piêædziesiêciu klasycznych odmianach winoroœli.
Spoœród nich w Zielonej Górze uprawianych by³o trzynaœcie podstawowych:
odmiany bia³e - Silvaner, Traminer, Riesling, Gutedel, Muskateller, Rulaender,
Weisser Burgunder, Mueller-Thurgau; odmiany czerwone - Blauer
Spaetburgunder, Blauer Schoenedel, Blauer Portugieser, Blauer Fruehburgunder,
Muellerrebe.
Ich zewnêtrzn¹ cech¹ wspóln¹ jest niepozorny wygl¹d gron. Wszystkie
wartoœciowe czerwone odmiany winiarskie posiadaj¹ ma³e jagody o masie 1-2
gramów i niewielkie, zwarte grona. Dziêki temu wszystkie komponenty moszczu s¹
maksymalnie skondensowane, a szczególnie wystêpuj¹ce w skórce niebieskich
odmian fenole, decyduj¹ce o jakoœci wina, oraz antocyjany, czyli niebieskie
barwniki jagód, warunkuj¹ce barwê wina. To samo dotyczy winogron bia³ych,
których najcenniejsze odmiany przemys³owe cechuj¹ siê ma³ymi jagodami, zbitymi
w zwarte grona. Tutaj z kolei nastêpuje koncentracja w skórce ¿ó³tych barwników flawonów, nadaj¹cych winom z³ocist¹ barwê.
Dalszy ci¹g na str. 10

W dawnych piwnicach Lubuskiej Wytwórni Win (a jeszcze
dawniej wytwórni szampanów Gremplera), gdzie dzisiaj funkcjonuje
klub „Winiarnia Heineken”, w niedzielny wieczór 6 lutego odby³ siê
Winiarski Bal Karanawa³owy. W czasie imprezy przeprowadzono tak¿e
Konkurs Win Gronowych, do którego zg³oszono 28 win wytworzonych
przez miejscowych winiarzy oraz goœci, którzy zjechali z innych
regionów kraju. Komisja konkursowa w sk³adzie: Karol Gajewski,
Mieczys³aw Kaszuba, Miros³aw Kuleba i Marek Senator przyzna³a
palmê pierwszeñstwa Rieslingowi wyprodukowanemu przez Lecha
Jaworka z Miêkini. Drugie miejsce zdoby³o czerwone wytrawne wino z
odmiany Go³ubok, produkt W³adys³awa Deptu³y z winnicy w
Pieszkowie pod Lubinem, trzecie - bia³e z odmiany Auxerrois, równie¿
pana Jaworka z winnicy w Miêkini ko³o Œrody Œl¹skiej. Kolejne miejsca
nale¿a³y do zielonogórzanek: czwarte uzyska³o wino pani Krystyny
Waliñskiej, pi¹te - Anny Trojan.
Ogniste tañce na parkiecie odbywa³y siê przy akompaniamencie
doskona³ej kapeli Cadillac z Zielonej Góry. Smaczne potrawy na piêknie
udekorowanym „szwedzkim stole” przygotowa³a kuchnia Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego. W trakcie balu odby³ siê równie¿ konkurs
Konkurs win rozstrzygniêty: od lewej Stanis³aw Ostrowski - prezes Lubuskiego wiedzy o tradycjach winiarskich naszego regionu. Najwiêksz¹ wiedz¹
Stowarzyszenia Winiarskiego, przedstawiciele winnicy w Miêkini,
popisa³ siê W³adys³aw Deptu³a z Lubina, s³abiej wypadli miejscowi
W³adys³aw Deptu³a - pod patronatem Bachusa i Bachantki
zawodnicy, Stefan Wijatyk i Stanis³aw Wapiñski.
Specjalnymi goœæmi na balu byli zaproszeni przez zielonogórskich winiarzy burmistrzowie Nowej Soli - Wadim
Tyszkiewicz oraz Sulechowa - Ignacy Odwa¿ny, obaj z ma³¿onkami.
Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e sto³y ugina³y siê pod butelkami win zielonogórskich najrozmaitszych rodzajów,
wyprodukowanych przez miejscowych winiarzy.

______________
* 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.

Wesz³y w ¿ycie dwa rozporz¹dzenia rz¹dowe dotycz¹ce winiarzy: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
stycznia 2005 r. w sprawie odmian winoroœli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win
gronowych (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2005 r.) oraz Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania
inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz Pañstwowej
Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa uprawnieñ do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z dnia 26
stycznia 2005 r.).
Dokument pierwszy podaje spis odmian winoroœli, z których mo¿na produkowaæ wina. Rejestr obejmuje 39 odmian o
owocach jasnych (wœród nich s¹ wszystkie klasyczne odmiany europejskie oraz m.in. Aurora, Bacchus, Bianca, Per³a
Czabañska, Devin, Hibernal, Kerner, Merzling, Milia, Optima, Orion, Ortega, Per³a Alzaley, Phoenix, Ravat blanc, Reform,
Scheurebe, Serena, Seyval blanc, Sibera, Victoria Gyongye, Vidal blanc, Vignoles, Per³a Zali, Zenit), 5 odmian o owocach
ró¿owych (Freiminer, Kernling, Pinot gris, Siegerrebe, Traminer) i 32 odmiany o owocach ciemnych (m.in. Alcon, Agni,
Baco noir, Cascade, Chambourcin, De Chaunac, Domina, Dornfelder, Dunaj, Landot, Leon Millot, Madeleine Sylvaner,
Marechal Foch, Medina, Phoenix, Regent, Rondo, Turan, Zweigeltrebe oraz odmiany klasyczne).
Drugie z rozporz¹dzeñ uprawnia wymienionych w dokumencie inspektorów do nak³adania mandatów karnych w
przypadku stwierdzenia wykroczeñ okreœlonych w odrêbnych przepisach, a dotycz¹cych dzia³alnoœci w zakresie uprawy
winoroœli na wino i produkcji wina.
(mk)

Targi Kwiatów
W Ksi¹¿u ko³o Wa³brzycha odbêd¹ siê w dniach 30 IV - 3 V Doroczne Targi Kwiatów - wielka impreza
handlowa, gromadz¹ca ka¿dego dnia 60 tysiêcy odwiedzaj¹cych. Cz³onkowie Lubuskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego bêd¹ mogli wystawiæ swoje wyroby na stoisku prezentuj¹cym tradycyjne rzemios³o winiarskie.

Gleby obszarów zurbanizowanych, z racji obci¹¿enia licznymi zwi¹zkami toksycznymi dla organizmów ¿ywych,
czêsto przemieszczaj¹cymi siê i kumuluj¹cymi w elementach ³añcucha pokarmowego, stwarzaj¹ zagro¿enie dla œrodowiska
przyrodniczego samego miasta, jak te¿ jego otoczenia. Niepokoi to mieszkañców miast, równie¿ w kontekœcie prowadzonej
uprawy roœlin przeznaczonych do spo¿ycia. Analizuj¹c mo¿liwoœci wprowadzenia uprawy winoroœli (i innych sadowniczych
oraz warzywnych) w bezpoœrednim zapleczu miasta, analiza stanu gleb nabiera szczególnego znaczenia. St¹d te¿ istotnym
elementem badañ jest okreœlenie potencjalnego i faktycznego ryzyka, zwi¹zanego z u¿ytkowaniem gruntów i przebywaniem
w ich otoczeniu ludzi (wtórne pylenie, pobieranie gleby przez bawi¹ce siê dzieci itd.).
Gleby obszarów zurbanizowanych Zielonej Góry charakteryzuj¹ siê znacznym przekszta³ceniem profili glebowych,
przy tym jednak istniej¹ liczne enklawy o glebach zbli¿onych do utworów naturalnej genezy. Stosunkowo du¿a iloœæ gleb
miejskich tego oœrodka jest wolna od domieszek antropogenicznych (oko³o 40%), co jest zwi¹zane z ma³¹ antropopresj¹,
rodzajem zabudowy i struktur¹ osiedli, a tak¿e polityk¹ miasta, nastawion¹ na zazielenienie wolnych przestrzeni.
Chemizm gleb opisywanych obszarów jest zmieniony w kierunku daleko posuniêtej alkalizacji gleb w rezultacie
budowlanych dzia³añ lokalnych (domieszki na bazie wapna) oraz immisji ogólno-miejskich (osiadanie zanieczyszczeñ
py³owych). Tym samym Zielona Góra jest otoczona przez obszary o odczynie gleb 4-5, przy wynikach wewn¹trz miasta
przekraczaj¹cych nawet (w niektórych lokalizacjach) pH 8. Bezpoœrednie otoczenie, odzwierciedlaj¹ce wyraŸne skutki
antropopresji urbanistycznej, wykazuje podniesienie odczynu do poziomu pH do 6-7. Z punktu widzenia uprawy winoroœli
nie starajmy siê jednak odnosiæ tych wartoœci do wapiennych gleb tradycyjnych obszarów winiarskich. Antropopresja
wywo³uj¹ca degradacjê chemiczn¹ gleb miejskich i wokó³-miejskich, charakteryzuje siê znaczn¹ szybkoœci¹ dzia³ania, co
wywo³uje destabilizacjê ekosystemów. Zupe³nie inaczej zachowuj¹ siê pierwotne wapienne gleby inicjalne i rêdziny,
zaadoptowane przed wiekami pod uprawê winoroœli, gdzie dosz³o ju¿ do ustabilizowania siê agro-ekosystemu na bazie
wykszta³conych rigosoli. Alkalizacja gleb zielonogórskich powoduje wyraŸn¹ zmianê siedlisk, roœlinnoœci je zasiedlaj¹cych w kierunku zespo³ów ruderalnych oraz zmianê przebiegu ewolucji gleb, typowe dla pierwszych etapów przekszta³ceñ
œrodowiska przyrodniczego o typowych cechach degradacji, a nawet dewastacji.
Gleby zielonogórskie, charakteryzuj¹c siê piaszczystym sk³adem granulometrycznym, stosunkowo niedu¿¹
zawartoœci¹ materii organicznej oraz wzbogaceniem we frakcje szkieletowe, nie utrzymuj¹ zanieczyszczeñ (s³aba sorpcja,
znaczna przepuszczalnoœæ). St¹d te¿ uwagê wzbudzaj¹ g³ównie te zanieczyszczenia, które znane s¹ ze swojej stabilnoœci w
œrodowisku glebowym (metale ciê¿kie) lub szybko oddzia³uj¹ce na organizmy ¿ywe (sole ³atwo rozpuszczalne w wodzie,
pochodne ropy naftowej, pozosta³oœci herbicydów, fungicydów i insektycydów).
Zgodnie z klasyfikacj¹ zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi, opracowan¹ przez Instytut Upraw, Nawo¿enia i
Gleboznawstwa w Pu³awach, wyznaczono szeœæ stopni zanieczyszczenia gleb metalami ciê¿kimi, z których kolejne
oznaczaj¹:
• 0 stopieñ - t³o geochemiczne - zawartoœæ naturalna;
• I stopieñ - antropogeniczne podwy¿szenie zawartoœci - wykluczona uprawa warzyw przeznaczonych dla dzieci, co jest
istotne na terenach miejskich u¿ytkowanych jako ogrody dzia³kowe;
• II stopieñ - s³abe zanieczyszczenie - ze wzglêdu na mo¿liwoœæ chemicznego zanieczyszczenia roœlin u¿ytkowanie
ograniczone, z wy³¹czeniem niektórych upraw ogrodniczych, szczególnie liœciowych, jak sa³ata, szpinak, kalafior;
• III stopieñ - œrednie zanieczyszczenie - warunki nara¿enia na ska¿enie wszystkich upraw, w zwi¹zku z czym zaleca siê
uprawê roœlin przemys³owych i traw nasiennych. W warunkach miejskich oznacza to mo¿liwoœæ za³o¿enia na takich
glebach trawników oraz rabat ozdobnych i
nasadzeñ krzewów i drzew, wytrzyma³ych na
ska¿enie metalami ciê¿kimi.
• IV stopieñ - silne zanieczyszczenie wy³¹czenie z produkcji przeznaczonej do
konsumpcji, zadarnienie lub zadrzewienie
oraz inne nasadzenia ozdobne powinny byæ
poprzedzone wapnowaniem, wzbogaceniem
kompleksu sorpcyjnego gleby i innymi
dzia³aniami rekultywacyjnymi celem zapobie¿enia przemieszczaniu siê metali ciê¿kich
do wód gruntowych;
• V stopieñ - bardzo silne zanieczyszczenie koniecznoœæ rekultywacji gleb, poprzedzonej
wykonaniem detoksykacji.
Dom winiarski Foerstera na promenadzie Loebtenz,
dzisiaj al. Juliusza S³owackiego.
Ze zbiorów Remigiusza Jankowskiego, Zielona Góra

Fot. Marek WoŸniak, „Gazeta Nowa”

W latach 1997-2003 przez zespó³ autora niniejszego tekstu by³a prowadzona analiza warunków glebowych
obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry i jego bezpoœredniego otoczenia. W glebach analizowanego obszaru
stwierdzono zawartoœæ kadmu w warstwach powierzchniowych na poziomie: „0” - 25% prób i „I” - 75% prób.
Zawartoœæ miedzi kszta³towa³a siê na poziomie „0” - 28 % prób, „I” - 34,9% prób, „II” - 30,6% prób, „III” - 3,3%
prób, „IV” - 3,2% prób. Zawartoœæ niklu kszta³towa³a siê na poziomie „0” - 64,5% prób, „I” - 35,5% prób.
Zawartoœæ cynku kszta³towa³a siê na poziomie „0” - 16,1% prób, „I” - 32,3% prób, „II” - 48,4% prób, „III” - 3,2%
prób. Zawartoœæ o³owiu - na poziomie < „II” - 90,0% prób, „III” - 9,2% prób, „IV” - 0,6% prób, „V” - 0,2% prób.
Stosunkowo wysokie koncentracje metali ciê¿kich napotkano w centrum miasta, czego przyczynami s¹
indywidualne ogrzewanie domów i mieszkañ w starej zabudowie oraz gromadzenie siê zanieczyszczeñ
komunikacyjnych. Ciekawostk¹ jest tak¿e stosunkowo wysoka zawartoœæ miedzi i cynku na obszarach niegdyœ
objêtych upraw¹ winoroœli. Rigosole zielonogórskie, zwane w krajach zachodnich glebami winnic (Vineyard
Soils) charakteryzuj¹ siê II stopniem zanieczyszczenia cynkiem i IV stopniem zanieczyszczenia miedzi¹
próchnicznych poziomów glebowych. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska (Dz.U. 02.165.1359) nie
spe³niaj¹ one wymogów stawianych obszarom grupy B - zurbanizowane, zabudowane, leœne i rolnicze. Wskazuje
to na koniecznoœæ ostro¿nego podejœcia do tych terenów - tak¿e pod wzglêdem historycznym. Niegdyœ prowadzone
dzia³ania mog¹ bowiem przejawiaæ siê tak¿e we wspó³czeœnie obserwowanym stanie gleb.
Zielona Góra to miasto o czystych glebach, analizuj¹c koncentracjê metali ciê¿kich w powierzchniowych
poziomach. Na obszarze miasta nie spotyka siê równie¿ wielu terenów o wysokiej koncentracji soli
rozpuszczalnych w wodzie. Wiêkszoœæ z opisywanych terenów wykazuje przewodnoœæ elektryczn¹ roztworu
glebowego na poziomie do 0,39 mScm-1, co jednak jest i tak wyraŸnym podwy¿szeniem antropogenicznym (nawet
kilkukrotnym). Nie wyklucza to oczywiœcie zjawisk klêskowych, obserwowanych najczêœciej na obszarach
przydro¿nych oraz s¹siaduj¹cych z nielegalnymi sk³adowiskami odpadów, gdzie zasolenie mo¿e byæ w niektórych
porach roku znacznie wy¿sze.
Te dwa zagadnienia mo¿na jednak rozwa¿aæ w dwóch p³aszczyznach - pozytywnej, poniewa¿ zbyt wysokie
zasolenie silnie utrudnia wzrost i rozwój roœlin, a metale ciê¿kie (przy znacznych stê¿eniach) wykazuj¹ toksyczne
dzia³anie wobec organizmów ¿ywych i negatywnej - gdy¿ mo¿na domniemywaæ, ¿e znaczna czêœæ tych soli
przemieszcza siê wraz z wod¹ w g³êbsze partie profili glebowych i do wód gruntowych i powierzchniowych.
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Uprawa nieodpornych na choroby i szkodniki
europejsko-azjatyckich odmian winoroœli na dzia³kach i
ogródkach przydomowych zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
wykonywania znacznej iloœci oprysków ochronnych preparatami
chemicznymi. Bez szeœcio- lub nawet siedmiokrotnego oprysku
jest bardzo trudno utrzymaæ ca³y plon, a niekiedy, w
niekorzystne, deszczowe lata, iloœæ koniecznych oprysków
jeszcze bardziej siê zwiêksza. Mimo tego nie udaje siê ca³kowicie
ochroniæ plonu z powodu silnego rozwoju chorób,
niedotrzymania w³aœciwego terminu zabiegu lub braku
najodpowiednijszych preparatów.
Do momentu zdjêcia dojrza³ych gron z krzewu na
jagodach stale utrzymuje siê cienka warstwa preparatów
chemicznych, której nie mo¿na ca³kowicie usun¹æ przez mycie poniewa¿ czêœæ trucizny ³¹czy siê z roœlin¹ i owocami. Po u¿yciu
winogron w potrawach szkodliwe substancje dostaj¹ siê
organizmu, czêœciowo gromadz¹ siê w w¹trobie, nerkach i
innych organach, wywo³uj¹c niedomagania, ostre i chroniczne
zatrucia oraz inne choroby. Im wiêcej winnicê opryskujemy, tym
wiêcej trucizn dostaje siê do naszych organizmów. W czasie
opryskiwania wdycha siê opary i pylne frakcje preparatów
chemicznych, które opadaj¹ na odkryte czêœci cia³a. Trucizny
zatruwaj¹ te¿ otaczaj¹ce nas œrodowisko - powietrze, wody,
glebê, a poprzez produkty spo¿ywcze powtórnie dostaj¹ siê do
organizmu.
Odporne na choroby, szkodniki i mrozy nowe odmiany i W³adys³aw Deptu³a na swojej winnicy w Pieszkowie
formy hybrydowe winoroœli potrzebuj¹ znacznie mniejszej iloœci
oprysków chemicznych. Zwykle wystarczy opryskaæ je dwa razy w ci¹gu sezonu - pierwszy raz przed kwitnieniem,
a drugi po kwitnieniu, kiedy jagody osi¹gn¹ rozmiar grochu. Mog¹ one te¿ rosn¹æ bez stosowania zabiegów
chemicznych, w zale¿noœci od stopnia ich odpornoœci, któr¹ ocenia siê wed³ug szeœciostopniowej skali. Stopieñ
odpornoœci:
0 - odmiany odporne. Uszkodzeñ i pora¿eñ chorobami nie obserwuje siê, nie wymagaj¹ ochrony chemicznej.
1 - odmiany praktycznie odporne, przez choroby s¹ pora¿ane bardzo s³abo - ulega im mniej ni¿ 5% plonu,
powierzchni liœci, pêdów.
2 - odmiany bardzo odporne. Pora¿ane s¹ s³abo - mniej ni¿ 10%, nie potrzebuj¹ ochrony chemicznej.
3 - odmiany odporne, œrednio pora¿ane przez choroby - mniej ni¿ 25%. Potrzebuj¹ w sezonie dwóch oprysków
przeciwko m¹czniakowi rzekomemu, zwykle przed i po kwitnieniu, gdy jagody osi¹gaj¹ rozmiar grochu.
4 - odmiany podatne (wra¿liwe), mocno uszkadzane przez choroby - od 25 do 50%. Potrzebuj¹ umiarkowanej
ochrony zastosowanej w odpowiednim czasie (4-5 oprysków w sezonie).
5 - odmiany bardzo wra¿liwe, mocno pora¿ane przez choroby - od 50 do 100%. Potrzebuj¹ pe³nej ochrony
chemicznej, nie mniej ni¿ 6-7 oprysków w ci¹gu sezonu i do uprawy amatorskiej nie nadaj¹ siê.
Wiêkszoœæ odmian europejsko-azjatyckich ma odpornoœæ na choroby rzêdu 4-5 stopni. Nowe europejskie,
europejsko-amurskie i inne, bardziej z³o¿one miêdzygatunkowe hybrydy, maj¹ odpornoœæ na poziomie 3 stopni, a
niektóre nawet 2 stopni.
Wielu pocz¹tkuj¹cych winoroœlarzy uwa¿a, ¿e jeœli w opisie odmiany jest informacja „odporna na
m¹czniaka rzekomego” - oznacza to, ¿e mo¿na jej w ka¿dych warunkach nie opryskiwaæ. Taka opiniê podtrzymuj¹
tak¿e winoroœlarze - badacze, z wielu powodów, nie maj¹cych odniesienia do agrotechniki uprawy winoroœli. A to
jest du¿y b³¹d.

Podobno nie ma dobrego wina bez
odpowiedniego korka. Naturalnego
korka wyciêtego z kory jednej z odmian
dêbu, jakie rosn¹ m.in. w pó³nocnej
Afryce, po³udniowej Francji czy
Ameryce.
Miêkki i nieporowaty korek
przed u¿yciem powinien byæ parzony
w wodzie lub parze, mo¿na te¿ moczyæ
go w spirytusie. Staje siê wtedy
elastyczny, co u³atwia korkowanie,
i wyja³owiony ze szkodliwych dla wina
mikroorganizmów, garbników oraz
kwasu korkowego, wydzielanych po
zetkniêciu z alkoholem.
Oprócz jakoœci korek musi mieæ
odpowiedni¹ d³ugoœæ, a wciskanie go do
butelki wymaga nie tylko wprawy, ale
równie¿ wiedzy o iloœci powietrza
Autorka przy zabytkowej korkownicy z wytwórni win Gremplera
wt³aczanego wraz z nim do naczynia.
Zbyt ma³a przestrzeñ miêdzy korkiem a trunkiem mo¿e spowodowaæ wysadzenie korka b¹dŸ pêkniêcie butelki,
natomiast przy odpowiedniej odleg³oœci tlen z powietrza absorbowany jest przez wino, a ewentualne
mikroorganizmy zostaj¹ „zabite” przez kwas wydzielaj¹cy siê z wina.
Samo korkowanie mo¿e odbywaæ siê rêcznie, bez u¿ycia jakichkolwiek urz¹dzeñ, lub z pomoc¹ mniej lub
bardziej skomplikowanych maszyn. Jednak na korkowanie rêczne mo¿na pozwoliæ sobie przy ograniczonej iloœci
butelek. Wiêksza produkcja wymaga zastosowania narzêdzi mechanicznych, pocz¹wszy od rêcznych korkownic
o najprostszej konstrukcji.
Ka¿de urz¹dzenie do korkowania sk³ada siê zasadniczo z dwóch czêœci: cylindra do przyjmowania
wyparzonych korków, i stempla. To w³aœnie stempel, za poœrednictwem ko³a, korby b¹dŸ dŸwigni wt³acza korek
w szyjkê butelki.
Najprostsze urz¹dzenie rêczne skonstruowane jest z drewnianego cylindra o ma³ych rozmiarach
i niewielkiego stempla - urz¹dzenia przyciskaj¹cego. Przy takim korkowaniu jako si³y wt³aczaj¹cej i poruszaj¹cej
stempel trzeba by³o u¿ywaæ drewnianego m³otka.
Korkownice znaczniejszych rozmiarów, ustawiane stabilnie na pod³odze b¹dŸ przymocowywane do niej na
sta³e, to urz¹dzenia metalowe, o nieco bardziej skomplikowanej budowie, zaopatrzone w prasê do œciskania
korków przed wt³oczeniem, a tak¿e solidny stempel poruszany dŸwigni¹, czêsto z przeciwwag¹. Dodatkowy
mechanizm za pomoc¹ no¿nej dŸwigni regulowa³ ustawienie butelek pod cylindrem. Zdarza³y siê równie¿
korkownice, w których stempel zakoñczony by³ ig³¹, za pomoc¹ której podczas korkowania uwalniany by³ z szyjki
niepotrzebny i niebezpieczny nadmiar sprê¿onego powietrza. Praca przy takiej maszynie odbywa³a siê na siedz¹co,
a iloœæ zakorkowanych butelek zale¿a³a od wprawy obs³uguj¹cego korkownicê.
Uzupe³nieniem korkowania butelek, czyli zabezpieczania przed niedobrym dla wina ewentualnym sta³ym
dostêpem powietrza do butelki, jest stosowane dawniej rêczne lakowanie szyjki z korkiem, zast¹pione dzisiaj
kapslami z cyny, plastiku czy papieru.
Naklejenie na butelkê etykiety to ostatnia faza produkcji, ale równie¿ wa¿na - bo przedstawiaj¹ca jakby
historiê wina: region, szczep, rocznik i gatunek trunku.
_____________________
* Mgr in¿. Zdzis³awa Kraœko pe³ni funkcjê kustosza Dzia³u Winiarskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej, jest autork¹ publikacji z zakresu
muzealnictwa i historii winiarstwa.

Protokó³ z uwagami zielonogórskich winiarzy do obowi¹zuj¹cego prawa winiarskiego z 1797 r.,
podpisany m.in. przez Gremplera, Seydel'a ojca i syna, Nippego, 8 maja 1810 r.
Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, sygn. 2342

W zasobach Archiwum Pañstwowego w Zielonej
Górze zachowa³y siê ciekawe materia³y Ÿród³owe
dotycz¹ce uprawy w mieœcie winnej latoroœli. Znajduj¹
siê one w nastêpuj¹cych zespo³ach archiwalnych: Akta
miasta Zielona Góra 1538-1945, Wydzia³ Powiatowy w
Zielonej Górze (Kreisausschuss zu Gruenberg) 19061941, Urz¹d Katastralny w Zielonej Górze (Katasteramt
zu Gruenberg) 1864-1945 oraz S¹d Obwodowy w
Zielonej Górze (Amtsgericht zu Gruenberg) 1608-1940.
W zespole akt miejskich Zielonej Góry jest
wyodrêbniona grupa akt dotycz¹ca uprawy winnic i
sadów (Wein- und Obstbau, sygn. 2327-2351). W
dziewiêtnastu poszytach, obejmuj¹cych lata 1750-1925,
znajduj¹ siê informacje o zak³adaniu i utrzymaniu winnic
w mieœcie. Zachowa³ siê tak¿e album zdjêæ z winobrania
w Zielonej Górze w 1934 roku. Wiadomoœci o zbiorach
winogron i produkcji wina oraz warunkach
klimatycznych im towarzysz¹cych zawiera dwutomowa
kronika Karla Augusta Bergmuellera, obejmuj¹ca wpisy
z dziejów miasta od 1800 do 1865 roku (sygn. 527-529).
Natomiast w aktach policji budowlanej (Baupolizei, sygn.
2706-4790) odszukaæ mo¿na dokumentacjê projektowotechniczn¹ licznych w mieœcie domów winiarskich.
W zespole akt Wydzia³u Powiatowego w Zielonej
Górze znajduj¹ siê trzy poszyty (sygn. 1-3) dotycz¹ce
uprawy winoroœli w okresie od 1907 do 1938 roku.
Zawarta w aktach katastralnych ewidencja
gruntów do celów podatkowych uwzglêdnia rodzaj
upraw, co pozwala odszukaæ istniej¹ce wówczas winnice i
zdobyæ informacje o ich wielkoœci i uzyskiwanych z nich
dochodach. W aktach s¹dowych natomiast znajduj¹ siê
informacje o wielkoœci winnic, uporz¹dkowane wed³ug
nazwisk ich w³aœcicieli.
Stan fizyczny zachowanych akt jest dobry. Rêczne
zapisy, sporz¹dzone na papierze czerpanym, zebrane
zosta³y i zszyte w grube, nieporêczne dziœ do przegl¹dania
poszyty. Akta po 1870 roku s¹ ju¿ czêœciej sporz¹dzone
pismem maszynowym (na papierze maszynowym) i
równie¿ zebrane w poszyty. Stan zachowania akt zniszczone jedynie obwoluty i obrze¿a poszytów pozwala na ich udostêpnianie. A trzeba powiedzieæ, ¿e
jest to Ÿród³o bardzo szczegó³owe i bogate, kryj¹ce
jeszcze zapewne wiele niespodzianek, bowiem
dotychczas zespo³y winiarskie penetrowa³o niewielu
badaczy dziejów miasta. Przyczyn¹ s³abego rozpoznania
tych zbiorów s¹ zapewne trudnoœci zwi¹zane z
odczytaniem rêcznych zapisów, nieraz dalekich od
kaligrafii, co wymaga dobrej znajomoœci neografii
gotyckiej.
_________________
* Mgr Aneta Borkowska jest kustoszem Archiwum Pañstwowego w
Zielonej Górze.

Od kiedy wino jest moj¹ pasj¹ - z pewn¹ zazdroœci¹, jako mieszkaniec Dolnego Œl¹ska, wys³uchiwa³em opowieœci
starszych winiarzy, którzy wspominali, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat po wojnie w zielonogórskiem istnia³y profesjonalnie prowadzone
winnice. Nawet dziœ w powszechnym mniemaniu Zielona Góra funkcjonuje jako nieformalna stolica polskiego winiarstwa.
Dodaj¹c do tego znaczne i aktywne (w porównaniu do innych regionów) zaanga¿owanie tamtejszego samorz¹du w propagowanie
winiarstwa, mieszkaniec okolic Wroc³awia móg³by popaœæ w kompleksy.
Jeszcze trzy lata temu dolnoœl¹skie winiarstwo kojarzy³em raczej z dzia³kowymi winniczkami prowadzonymi przez
pasjonatów, których traktowano trochê jak Don Kichotów. U przeciêtnego konsumenta nadal pokutuje przekonanie, ¿e dobre wino
powstaje w „ciep³ych krajach” strefy œródziemnomorskiej czy Nowego Œwiata.
Podobnego typu obiekcji nie mia³ Lech Jaworek, który z wielkim rozmachem za³o¿y³ w Miêkini pod Wroc³awiem du¿e,
profesjonalnie prowadzone gospodarstwo winiarskie. Dlaczego gospodarstwo a nie winnicê? Bo dziœ oprócz prowadzenia winnicy
i produkcji wina, bêd¹cej w fazie zaawansowanego eksperymentu, gospodarstwo pana Jaworka prowadzi te¿ fachow¹ dzia³alnoœæ
szkó³karsk¹, oferuj¹c kwalifikowane sadzonki winoroœli takich odmian, które nadal s¹ w Polsce rzadkoœci¹.
Obecnie Winnica Miêkinia obejmuje obszar 16 ha. W planach jest zagospodarowanie 30 ha na potrzeby plantacji i rozsady
sadzonek. Sk¹d ten rozmach? Po trosze z przypadku.
Firma Eljot, której w³aœcicielami s¹ pañstwo Jaworkowie, zajmuje siê produkcj¹ stalowych konstrukcji zabezpieczaj¹cych
korytarze górnicze, jak równie¿ pomp stra¿ackich. Idealnym miejscem na rozszerzenie produkcji by³y budynki dawnego PGR
Miêkinia, a nabywcy zaoferowano je wraz ze 120 ha ziemi uprawnej IV i V klasy.
Na prze³omie 1999 i 2000 r. Lech Jaworek trafi³ do W³adys³awa Deptu³y z Lubina, winiarza o bodaj najd³u¿szej w naszym
regonie praktyce w uprawie winoroœli. Pan W³adys³aw w pocz¹tkowej fazie zak³adania winnicy sta³ siê dobrym duchem,
pierwszym nauczycielem i doradc¹ Jaworka. Wspólne podró¿e po europejskich winnicach „zaowocowa³y” sprowadzeniem do
Miêkini pierwszych sadzonek Rieslinga, Pinot gris, Elblinga, Pinot blanc, Mueller-Thurgau i Pinot noir. Chocia¿ wielu „znawców”
sceptycznie podchodzi³o do uprawy Vitis vinifera w Polsce, Jaworka przekonywa³y tradycje uprawy winoroœli na Nizinie Œl¹skiej
przed 1945 rokiem, a tak¿e podobne warunki klimatyczne w niektórych rejonach winiarskich Niemiec.
Dziœ, po piêciu latach, jeszcze trudno powiedzieæ czy eksperyment powiód³ siê w stu procentach. Pierwsze nasadzenia
owocowa³y ju¿ dwukrotnie. Wielokrotnie oceniane pierwsze wina spotka³y siê z bardzo dobrym przyjêciem nie tylko fachowców,
ale i pasjonatów - amatorów, którzy s¹ zawsze mile widziani w Miêkini. Pocz¹tkowe przewidywania, ¿e Miêkinia bêdzie rejonem
produkcji bia³ego wina (sukces Rieslinga, Rulaendera i Elblinga) powoli ulegaj¹ ewolucji. S³aby przecie¿ rok 2004 da³ œwietne
wina z odmian Cabernet Sauvignon i Pinot noir (Spaetburgunder przywieziony z Niemiec i Blauburgunder z Austrii). Próby
beczkowe mówi¹ o du¿ym potencjale dojrzewania tych win, tedy spêdz¹ one jeszcze przynajmniej pó³ roku w barrique z dêbu
amerykañskiego i polskiego.
Kontynuacjê rozpoczêtego w 2002 r. eksperymentu z nasadzeniami kolejnych odmian mo¿na uznaæ za udan¹.
Przedstawiciele Vitis vinifera: Saint Laurent, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Auxerrois, Dunkelfelder, Syrah, Sauvignon blanc,
Dornfelder, Bacchus, Scheurebe, Muskateller, Gewuerztraminer, Merlot i Fruehburgunder, czy odmiany rezystentne - czyli Regent,
Acolon, Dacapo, Cabernet dorsa, Cabernet dorio i Cabernet mitos to odmiany, które w tym roku przejd¹ pierwsze owocowanie
i których sadzonki s¹ ju¿ dostêpne w sprzeda¿y w Miêkini. Pan Lech przyk³ada du¿¹ wagê do odpowiedniego prowadzenia szkó³ki
sadzonek, która jest nie tylko pod formaln¹ kontrol¹ odpowiedzialnych za to w Polsce instytucji, ale i posiada odpowiednie
kwalifikacje wymagane przepisami Unii Europejskiej. Wszystko to sprawia, ¿e jakoœci¹ i cen¹ sadzonki z Miêkini mog¹
konkurowaæ ze sprowadzanymi z Niemiec, Czech czy S³owacji. W miêkiñskich uprawach stosuje siê podk³adki SO4, 5BB
i Riparia.
Oczywiœcie najwa¿niejsza ma byæ produkcja wina i miodów pitnych na winie i soku winogronowym. Jeœli chodzi
o profesjonaln¹ pomoc w gospodarstwie piwnicznym to Jaworek mo¿e liczyæ na Andrzeja Krasowskiego, który od 15 lat jest
kellermeistrem w Palatynacie i zawsze s³u¿y dobr¹ rad¹ w dziedzinie produkcji wina i prowadzenia winoroœli. Zaadaptowane na
pomieszczenia winiarni dawne stajnie imponuj¹ rozmachem. Wchodz¹c do œrodka mamy wra¿enie, ¿e przenieœliœmy siê do
profesjonalnej t³oczni któregoœ z europejskich krajów winiarskich. Rzêdy beczek, kadzie fermentacyjne, inne urz¹dzenia niezbêdne
przy produkcji na wiêksz¹ skalê sprawiaj¹, ¿e najwiêksi niedowiarkowie przystaj¹ w milczeniu. Lech Jaworek przygotowa³ siê do
produkcji wina profesjonalnie.
Entuzjastyczne oceny miêkiñskiego rieslinga, ocenionego na zielonogórskim Balu Winiarzy najwy¿ej spoœród win
wystawionych do konkursu, dobre przyjêcie auxerrois (trzecie miejsce na wspomnianym konkursie) daj¹ nadzieje na produkcjê
œwietnych win w przysz³oœci. Rulaender ma szansê staæ siê specjalnoœci¹ Miêkini, drugi rok z rzêdu utrzymuje wysok¹ jakoœæ.
W³aœciwoœci terroir napawaj¹ optymizmem w kwestii produkcji win czerwonych, wspomniany ju¿ Cabernet Sauvignon i Pinot noir
œwietnie rokuj¹ jako wina dojrzewaj¹ce w beczkach. Pe³ni¹ca w Miêkini obowi¹zki winemakera (Kellermeistra) Sabina Po³oñska
przeprowadza eksperyment z prób¹ produkcji 50 rodzajów miodów na soku winogronowym i z dodatkiem win gronowych
wyt³oczonych w Miêkini. Po wizycie specjalisty z Polskiego Instytutu Winoroœli i Wina gotowe ju¿ wina z odmian Auxerois
i Mueller-Thurgau trafi¹ do butelek i sprzeda¿y w pierwszej kolejnoœci.
Odwiedzaj¹cy Miêkiniê mog¹ liczyæ na degustacjê miejscowych win, jeœli jednak chodzi o ich sprzeda¿ - trzeba bêdzie
poczekaæ na przejœcie nader skomplikowanej procedury, wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych przepisów.
Energetyzuj¹ca wizyta na winnicy, któr¹ opiekuje siê Marian Matejek, odwiedziny w winiarni i degustacja na miejscu
sprawiaj¹, ¿e nie chce siê stamt¹d wyje¿d¿aæ - o czym zapewnia pisz¹cy te s³owa i kompletnie oczarowany winnym duchem
panuj¹cym w Miêkini
Grzegorz Nowakowski

We wspó³czesnym œwiecie oprócz produkcji coraz wiêkszego znaczenia nabiera praca badawcza naukowców.
Wynika to z potrzeby poprawy jakoœci produkcji, zwiêkszenia efektywnoœci pracy ludzi oraz maszyn i urz¹dzeñ.
W przypadku winiarstwa instytut badawczy w Geisenheim ma wiele dodatkowych zadañ. Dotyczy to szczególnie
ekologizacji upraw winoroœli nad Renem, poprawy krajobrazu oraz poszukiwania nowych nieszkodliwych dla œrodowiska
przyrodniczego metod ochrony roœlin uprawnych, a jednoczeœnie skutecznych preparatów przeciw pojawiaj¹cym siê
szkodnikom oraz patogenom pochodzenia grzybowego i bakteryjnego.
Dla prowadzenia prac hodowlanych z nowymi odmianami oraz podk³adkami Zak³ad Hodowli i Uszlachetniania
Winoroœli dysponuje nowoczesnym laboratorium serologicznym do testowania materia³ów na obecnoœæ wirusów. Jego
wa¿nym elementem jest ch³odnia. Ma³a fermentownia doœwiadczalna i le¿akownia pozwalaj¹ oceniæ w kontrolowanych
warunkach jakoœæ wina pochodz¹cego z hodowanych klonów i materia³u matecznego.
Powierzchnia doœwiadczalna zak³adu w Geisenheim wynosi 12 ha, zaœ na dalszych 400 ha prowadzone s¹ prace
badawcze i rozmna¿anie materia³u nasadzeniowego przez inne instytuty i plantatorów-winogrodników z terenu Niemiec oraz
krajów wspó³pracuj¹cych z Geisenheim.
Dzia³alnoœæ Instytutu Uprawy i Hodowli Winoroœli w Zak³adzie Hodowli i Uszlachetniania Winoroœli koncentruje
siê na czterech g³ównych zagadnieniach badawczych:
• Selekcja klonów odmian tradycyjnych, która polega na pozyskiwaniu i rozmna¿aniu klonów metod¹ genetycznej
i fitosanitarnej selekcji oraz prowadzeniu testów na obecnoœæ wirusów.
• Hodowla odmian odpornych przez krzy¿owanie z wykorzystaniem genów pochodz¹cych z dzikich form amerykañskich
i azjatyckich odmian odpornych na m¹czniaki i posiadaj¹cych dobr¹ jakoœæ jako materia³ do produkcji wina. Pracuje siê te¿
nad wczesn¹ diagnoz¹ jakoœci nowych odmian.
• Selekcja klonów i hodowla nowych podk³adek nastawiona na uzyskanie odmian szlachetnych odpornych na filokserê.
• Poprawa techniki postêpowania w metodach badawczych w zakresie uszlachetniania odmian przy uwzglêdnieniu
technologii oraz fizjologii roœlin uprawnych.
Zak³ad Ochrony Roœlin (Fachgebiet Phytomedizin) od kilku lat prowadzi badania nad zastosowaniem do ochrony
winnic metody zintegrowanej, tj. wykorzystania precyzyjnych prognoz pojawu szkodników i wykorzystania biologicznych
metod ochrony roœlin. W ochronie winnic przed inwazj¹ chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego trwaj¹ prace nad
wykryciem przyczyn i Ÿróde³ wyst¹pienia infekcji pierwotnej Plasmopara viticola, jako przyczynku do optymalizacji
prognozy zagro¿enia peronospor¹.
Do aktualnych problemów Pracowni Fitopatologii nale¿¹ doœwiadczenia z wykorzystaniem zjawisk fenologicznych
i klimatycznych, nad pojawieniem siê nowego patogenu pod pierwotn¹ nazw¹ Esca/Eutypa oraz zgnilizny gron
(Traubenfaeule).
W myœl unijnego rozporz¹dzenia EU 2092/91 w ekologicznej uprawie winnicy zwalczanie m¹czniaka prawdziwego
i rzekomego przy u¿yciu œrodków miedziowych i siarkowych powinno byæ - ze wzglêdu na ochronê gleby, wód, powietrza
i fauny, a tak¿e jakoœæ wina - znacznie ograniczone. W poszukiwaniu œrodków, które w winnicach ekologicznych mog³yby
zast¹piæ preparaty na bazie miedzi i siarki, w Geisenheim prowadzi siê doœwiadczenia porównawcze na poletkach
doœwiadczalnych, w nastêpuj¹cych kombinacjach:
• kontrola (poletko bez oprysków);
• metoda integrowana (termin zabiegów precyzyjnie prognozowany);
• EKO-standard (max. 3 kg Cu/ha);
• NaHCO3/KHCO3 (1,65 kg Cu/ha, bez œrodków siarkowych);
• kwas salicylowy, zwi¹zki siarki (bez preparatów miedziowych).
Doœwiadczenia te prowadzono przy zwalczaniu oidium po
kwitnieniu winoroœli na odmianach Riesling (podatny), MuellerThurgau (œrednio odporny) oraz skrajnie wra¿liwy Kerner.
Najskuteczniejsza okaza³a siê metoda integrowana - tylko 4,5%
opanowanej przez grzyba powierzchni liœci winoroœli. Nieco mniejsz¹
skutecznoœæ zanotowano przy kombinacji z KHCO3 - 8,3% w stosunku
do wariantu kontrolnego, gdzie powierzchnia pokrycia liœci przez
oidium wynosi³a 93,0%.
Niezale¿nie od powy¿szych prac w Instytucie prowadzi siê
doœwiadczenia nad wp³ywem promieniowania ultrafioletowego na
kondycjê roœlin i jakoœæ plonów.
Niniejsze dane zaczerpn¹³em z opracowañ Instytutu w
Geisenheim do roku 1999 oraz w³asnych obserwacji z 2003 roku.
_____________________
W Stellenbosch w Republice Po³udniowej Afryki
t³oczone jest wino „Gruenberger Stein”
(„Schlesischer Kulturspiegel” 39, 2004)

* Dr in¿. Karol Gajewski od wielu lat uprawia w³asn¹ winnicê, jest cz³onkiemza³o¿ycielem Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego i autorem publikacji
poœwiêconych zielonogórskiemu winiarstwu.

W dniach 8-18 grudnia dziêki zaproszeniu czeskiego
winiarza Bogdana Trojaka z Boretic mia³em mo¿liwoœæ porównaæ
swoje doœwiadczenia winiarskie z tym, co na Morawach robi siê
od 2000 lat.
Pierwszego dnia zwiedzi³em 109-hektarow¹ winnicê,
w której uprawia siê tradycyjne odmiany winiarskie: Traminer,
Traminer Czerwony, Saint Laurent (Svatovavrzinecke), Riesling
Reñski, Riesling Vlaski, Sylvaner, Frankovka, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Mueller-Thurgau. Surowiec przerabiany jest na
miejscu. Wszystkie moszcze, zarówno bia³e jak i czerwone
poddawane s¹ fermentacji mlekowej w celu obni¿enia
kwasowoœci wina. Winnice prowadzone s¹ jako wysoka kurtyna Piwnice w Hornich Vestonicach na Morawach
b¹dŸ sznur Guyota.
Uderza³a mnogoœæ kontroli, jakim by³a poddana ka¿da z winnic. Kontrolowali je pañstwowi inspektorzy z Izby Winiarskiej,
kontrolerzy badaj¹cy jakoœæ winogron i proces produkcji oraz organizacje ekologiczne, ingeruj¹ce w metody ochrony roœlin i sposób
uprawy. Po wejœciu do Unii szalenie wzros³a iloœæ prowadzonej dokumentacji. Chc¹c spe³niæ wszystkie wymagania trzeba
by opisywaæ i dokumentowaæ np. ka¿de otwarcie beczki do degustacji.
Kolejnym etapem podró¿y by³a ma³a tradycyjna piwniczka zaprzyjaŸnionego winiarza, prowadz¹cego 2-hektarow¹
winnicê. Przy niemal ka¿dym gospodarstwie winiarskim funkcjonuje „piwnica”, czyli pomieszczenie do produkcji, dojrzewania
i prezentacji wina. Jeœli to mo¿liwe, zag³êbiona jest w zboczu, a jeœli nie - to po prostu wykopana. Piwnica to zwykle sklepione
kolebkowo, d³ugie pomieszczenie, w którym utrzymuje siê temperatura 12°C, daj¹ca mo¿liwoœæ kontroli procesu winifikacji. W tym
w³aœnie miejscu odbywaj¹ siê degustacje prosto z beczki. Mo¿na te¿ nabyæ wina, które szczególnie przypad³y do gustu. Sympatyczna
atmosfera i nieco wina u³atwiaj¹ wymianê pogl¹dów.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³a wizyta w winiarni braci Norek w Boreticach. Winifikacja odbywa siê u nich w stalowych pojemnikach
z p³aszczem wodnym i mieszad³em. Dziêki temu mo¿na uzyskaæ maksymalne wyekstrahowanie czerwonych winogron i uzyskaæ
wina gêste, o ciemnej barwie, trudne do uzyskania inn¹ metod¹. Wina bia³e natomiast produkowane s¹ w niskich temperaturach na
specjalnych dro¿d¿ach fermentuj¹cych w ch³odzie. Podczas dojrzewania s¹ och³adzane, co ma na celu zachowanie œwie¿ych
aromatów, które mog¹ siê ulotniæ w cieple. Tu mo¿na by³o spróbowaæ wino Nemburskie, Rulandskie Sede (Pinot gris), Muskat
Morawski i Traminera, wszystkie o niesamowicie bogatym bukiecie.
W Boreticach, zamieszkanych przez zaledwie 1280 ludzi, znajduje siê 260 piwnic prowadz¹cych sprzeda¿ miejscowego
wina. Wszyscy s¹ tu bardzo przywi¹zani do tradycji. W roku 2000 w ramach promocji regionu winiarze za³o¿yli w³asn¹ „republikê
winiarsk¹”, powo³ali prezydenta i w³adze republiki, a nawet armiê (zmobilizowani maj¹ stawiaæ siê o oznaczonej godzinie
w wyznaczonej... piwnicy). Organizuj¹ liczne imprezy winiarskie i folklorystyczne, na swoich granicach ustawili stra¿nice,
zbudowali te¿ kapliczkê poœwiêcon¹ patronowi winiarzy, œw. Urbanowi.
Ci¹g dalszy podró¿y nast¹pi
_________________
* Dr Marek Senator, winiarz, w³aœciciel winnic w Zielonej Górze i Kurowie Wielkim pod G³ogowem.

Dalszy ci¹g ze str. 1

Szczepy Zielonej Góry
Zdecydowana wiêkszoœæ wielkich win o œwiatowej s³awie produkowana jest jednak z niewielkiej grupy szczepów,
uprawianych w Europie od wieków. Najwiêksze wina œwiata niezmiennie powstaj¹ z „wielkiej dziesi¹tki”, w której jest piêæ
szczepów czerwonych: Pinot noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Syrah, oraz piêæ bia³ych: Riesling, Chardonnay,
Traminer, Sauvignon blanc i Muscat blanc. Cztery szczepy z tej „wielkiej dziesi¹tki” by³y uprawiane w Zielonej Górze: Pinot noir,
Riesling, Traminer i Muscat blanc. Najcenniejszy spoœród nich i owiany najwiêksz¹ legend¹ - Pinot noir, czyli Blauer
Spaetburgunder - stanowi³ podstawê miejscowego winiarstwa.
Rozpowszechniony w literaturze niemieckiej pogl¹d, jakoby uprawê winoroœli na Œl¹sku zapocz¹tkowali w po³owie XII
wieku osadnicy z Frankonii, nie znajduje potwierdzenia w faktach. Wed³ug prof. Józefa Kostrzewskiego badania archeologiczne
wykaza³y istnienie winnic w Wielkopolsce, a konkretnie na obszarze grodu ksi¹¿êcego w Poznaniu, ju¿ w drugiej po³owie X wieku.
Chocia¿ powstawanie wiêkszych plantacji wydaje siê mieæ zwi¹zek z rozpowszechnieniem chrzeœcijañstwa jako religii pañstwowej,
wyniki badañ archeologicznych wczesnoœredniowiecznego osadnictwa na ziemiach polskich podwa¿y³y pogl¹d, jakoby znajomoœæ
uprawy drzew i krzewów owocowych by³a zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ klasztorów. Nasiona owoców znaleziono wœród materia³ów
paleobotanicznych z warstw wczeœniejszych. Pestki winoroœli spotyka siê ju¿ powszechnie na XI-wiecznych stanowiskach
archeologicznych w GnieŸnie, Gdañsku, Poznaniu i na Wawelu. Niew¹tpliwie jednak póŸniejszy rozwój uprawy winoroœli zwi¹zany
by³ z potrzebami kultowymi, a pierwsze plantacje zak³adano w dobrach koœcielnych i klasztornych. Wed³ug W³adys³awa Korcza
najstarszym dokumentem potwierdzaj¹cym uprawê winoroœli w Polsce jest bulla papie¿a Innocentego II z 1136 r. o uposa¿eniu
arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego, w której mowa jest o winnicach w okolicy grodu p³ockiego i w³oc³awskiego. W 1154 r. miano
za³o¿yæ winnicê na tzw. Górze Biskupiej w Kroœnie Odrzañskim. Hugo Schmidt wspomina o dokumencie Henryka IV oleœnickiego
z 14 paŸdziernika 1200 r., dotycz¹cym darowania miejscowej winnicy niejakiemu Tomasowi Todensachel. Wystawiony w 1203 r.
dokument ksiêcia Henryka I Brodatego reguluje obowi¹zki winiarzy (cultores vineae) w winnicach klasztoru trzebnickiego.
Miros³aw Kuleba
(Fragment przygotowywanej do druku ksi¹¿ki pt.„Ampelografia Zielonej Góry”)

W ostatnim czasie zielonogórskich winiarzy zaniepokoi³y pojawiaj¹ce siê
w prasie informacje o „zaw³aszczeniu” przez tajemniczego osobnika, mieszkañca
Berlina, nazwy „Wino Zielonogórskie”. A tak¿e kilku innych nazw win, zwi¹zanych z
regionem, jak np. „Wino Lubuskie” czy... „Lubuskie Wino”.
Prawd¹ jest, i¿ rzeczywiœcie ktoœ z³o¿y³ w Urzêdzie Patentowym RP
w Warszawie wnioski o zastrze¿enie takich znaków towarowych. Winiarze z Zielonej
Góry, którzy zamierzaj¹ produkowaæ wino zielonogórskie, mog¹ jednak spaæ spokojnie.
Nikt im tego nie mo¿e bowiem zabroniæ.
Obowi¹zuj¹ce w tym zakresie prawo jest jasne. Wg ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. z dnia 21 maja 2001 r.) znaki towarowe
podlegaj¹ prawu pierwszeñstwa - to znaczy prawo ochronne na znak towarowy uzyskuje ten, kto legitymuje siê pierwszeñstwem
w jego zg³oszeniu b¹dŸ tylko u¿ywaniu. A wniosek o zarejestrowanie oznaczenia geograficznego „Wino Zielonogórskie”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plantatorów Winoroœli i Producentów Wina zg³osi³o do Urzêdu Patentowego wczeœniej, nim pojawi³
siê sprytny „uzurpator”. Przynajmniej w przypadku tej nazwy rozstrzygniêcie Urzêdu Patentowego mo¿e zapaœæ tylko na korzyœæ
zielonogórskich winiarzy.Nawet gdyby z jakiegoœ powodu sta³o siê jednak inaczej, i tak ka¿dy zielonogórski winiarz bêdzie móg³
oznaczyæ swój wyrób w sposób wskazuj¹cy na jego pochodzenie, a wiêc Zielon¹ Górê. Art. 20. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) mówi bowiem, ¿e: „Przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy towar
do obrotu na terytorium RP jest obowi¹zany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w
jêzyku polskim zawieraj¹cych: 1. firmê przedsiêbiorcy i jego adres; 2. nazwê towaru”.
Jeœli zatem wino zosta³o wyprodukowane w Zielonej Górze, to w³aœnie taki zapis nie tylko powinien, ale zgodnie z prawem
musi znaleŸæ siê na etykiecie. Ewentualny posiadacz praw
ochronnych do znaku towarowego „Wino Zielonogórskie”
czy „Wino z Zielonej Góry” (bo i tak¹ nazwê zastrze¿ono)
nie mo¿e tu skutecznie protestowaæ, bowiem zgodnie z art.
156 Prawa w³asnoœci przemys³owej: „Prawo ochronne na
znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania
u¿ywania przez inne osoby w obrocie oznaczeñ
wskazuj¹cych w szczególnoœci na pochodzenie towarów”.
Natomiast problem mia³by mieszkaniec Berlina,
który zechcia³by nazwaæ winem zielonogórskim trunek
wytworzony z winogron zebranych poza naszym regionem
winiarskim. Prawo tego zabrania: „Nie udziela siê praw
ochronnych na oznaczenia, których u¿ywanie mo¿e
wprowadzaæ nabywców w b³¹d co do pochodzenia towaru”
(art. 131.1. ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej).
Takie logo zg³osili zielonogórscy winiarze do Urzêdu Patentowego w charakterze oznaczenia
geograficznego, nabywaj¹c tym samym prawo pierwszeñstwa do nazwy „Wino Zielonogórskie”

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZGKiM organizuje drugi cykl szkoleñ
- „Czwartki Winiarskie” co dwa tygodnie w czwartek o godz. 17.00

Sporz¹dzi³a: Agnieszka Barczyk

Lp.

Data szkolenia

Nazwisko wyk³adowcy

Temat szkolenia

1

17 lutu 2005

mgr in¿. St. Ostrowski, mgr R. Grad,
dr M. Senator

Prezentacje Stowarzyszeñ Winiarskich. Jakie winoroœle wybraæ do uprawy

2

3 marzec

K. Koziarska

Zajêcia praktyczne na winnicy przy Palmiarni

3

17 marzec

K. Koziarska

Produkcja wina - dla pocz¹tkuj¹cych

4

31 marzec

mgr M. Kaszuba

Zak³adanie i pielêgnacja winnicy

5

7 kwiecieñ

dr in¿. K. Gajewski

Ochrona i nawo¿enie winnicy

6

21 kwiecieñ

prof. Grzeœkowiak

Wino, a zdrowie

7

5 maj

mgr in¿. M. Kuleba

Rozwi¹zywanie problemów wystêpuj¹cych na winnicy

8

19 maj

mgr R. Doganowski

O winie

9

2 czerwiec

mgr E. Roland, in¿. A. Barczyk

Edukacja spo³ecznoœci lokalnej dla reaktywowania tradycji winiarskich.
Winoroœl w Zielonej Górze jako element zieleni miejskiej

10

16 czerwiec

mgr in¿. St. Ostrowski

Wydanie dofinansowano ze œrodków Urzêdu Miasta Zielona Góra

(mk)

