Szanowni Państwo
Winorośl (Vitis), to jedna z najpiękniejszych roślin sadowniczych naszego klimatu
i ozdobą wielu pięknych ogrodów. Dzięki swoim walorom (kolor owoców, barwa
i wielkość liści) jest z powodzeniem stosowana i wykorzystywana do celów dekoracynych. Zadomowiła się w Ogrodach Watykańskich, ulubiona roślina Papieża Piusa XI.
Uprawa winorośli w Polsce nabiera coraz większego tempa, coraz więcej osób zainteresowanych jest uprawą tego winnego krzewu. Rozszerzenie upraw nie tylko jest
możliwe ze względu na klimat, ale również pożądane ze względu na walory smakowe
i zdrowotne. Przy umiejętnej uprawie i prowadzeniu winorośli zbiory mogą być równie
duże jak w krajach o lepszych warunkach klimatycznych. Dlatego też uprawę według
wskazań literatury powinniśmy uzupełnić własnymi obserwacjami. Przystępując do
założenia winnicy należy przede wszystkim przeanalizować warunki klimatyczno-glebowe danego terenu, jego lokalizację i sytuację rynku lokalnego. Winorośl jest rośliną
„długowieczną” nie jest zbyt wymagająca jeżeli chodzi o warunki glebowe, natomiast
wymaga ciągłej pielęgnacji. Nowoczesna uprawa winorośli to uprawa integrowana –
pełne współdziałanie człowiek – środowisko naturalne. Nawożenie w tego typu uprawie opiera się o zasadę „oddaj to co zabrałeś”.
Zainteresowane osoby chcące założyć przydomową jak i towarową winnicę zachęcamy
do zapoznania się z treścią niniejszej broszury. Znajdziecie w niej Państwo podstawowe informacje jak założyć winnicę, jak uprawiać i pielęgnować krzewy winorośli
oraz wykaz odmian deserowych i przerobowych.
Jednocześnie informujemy, że Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
wychodząc naprzeciw potrzebom rolników wspiera innowacje w rolnictwie, produkcji
żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, pomagając zainteresowanym podmiotom w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI oraz ubieganiu się o pozyskanie środków
z Funduszy Unii Europejskiej. Działania te realizuje zespół SIR, który w ramach dwuletnich Planów operacyjnych KSOW organizuje m.in. szkolenia, konferencje i wyjazdy
studyjne poświęcone innowacjom w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W bogatej
ofercie usług świadczonych przez LODR znajdziecie Państwo również:
•
doradztwo technologiczne,
•
pomoc w wypełnianiu dokumentacji służącej pozyskaniu środków z funduszy
unijnych,
•
pomoc w wypełnianiu wymogu prowadzenia rachunkowości w wybranych działaniach PROW,
•
analizy laboratoryjne,
•
bogatą ofertę szkoleniową,
•
wynajem sal konferencyjnych i usługi hotelowe.
Bieżące wiadomości na temat naszej działalności, jak również wiele innych informacji
dotyczących rolnictwa, znajdziecie Państwo w wydawanym przez nas miesięczniku
Lubuskie Aktualności Rolnicze oraz na stronie www.lodr.pl.

Jerzy Bielawski
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
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UPRAWA I PIELĘGNACJA
WINOROŚLI
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
JAK WINOROŚL PRZYWĘDROWAŁA DO POLSKI
Pierwszych przekazów o winnicach na terenie Polski szukać należy dopiero
w XII wieku, a ich rozwój wiąże się ściśle z przyjęciem chrześcijaństwa. Najwcześniejsze przekazy dotyczą południowo-zachodniej Polski. Tam bowiem
istniały najdogodniejsze dla uprawy warunki klimatyczne. Jak wynika jednak
z zapisu w słowniku geograficznym w Polsce jeszcze do niedawna istniało
około 75 miejscowości, których nazwy świadczyły o tym, że kiedyś istniały
tam winnice (np. Winnica, Winiary, Winna Góra, Winogrady itp.). Uprawie
winorośli sprzyjał – zwłaszcza w pierwszym okresie po przyjęciu chrześcijaństwa – duży napływ duchowieństwa i konwentów zakonnych z krajów romańskich. Wraz z nimi przybywali koloniści świeccy, a wśród nich winiarze. Za
czasów Bolesława Chrobrego właśnie oni zakładali winnice i kształcili polskich winiarzy.
Pierwsze plantacje winorośli były najbardziej rozpowszechnione w dobrach
kościelnych i klasztornych. Jeden z najwcześniejszych dokumentów z roku
1153 mówiący o winnicach pod Zagościem, nie jest wyjątkiem. Benedyktyni,
a następnie cystersi przyczynili się do zakładania w wielu częściach kraju licznych plantacji. Taki stan rzeczy trwał właściwie przez następne wieki. Rzadkie
były wypadki zakładania plantacji w majątkach świeckich, bowiem nienajlepszy klimat nie zachęcał do podejmowania ryzykownych inwestycji z widokami
wątpliwego zysku. Brak zupełnie wiadomości o winnicach chłopskich.
Według zapisów historycznych od roku 1352 prowadzono już w Zielonej
Górze notatki kronikarskie dotyczące plonowania winnic. Do ważniejszych
ośrodków winiarskich oprócz Zielonej Góry należały Gubin, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Sulechów i Świebodzin. Bardzo znany w tym okresie był ośrodek gubiński. Mieszczanie gubińscy otrzymali już w 1280 r. pozwolenie na
przekształcenia miejskich pastwisk w plantacje winorośli.
Uprawa winnej latorośli, obejmująca w poprzednich wiekach swym zasięgiem
tereny niemal całego województwa zielonogórskiego, około połowy XIX w.
przeżywała poważny kryzys, kurcząc się znacznie i koncentrując właściwie na
obszarach południowo-zachodnich województwa.
Na przełomie XIX i XX w. w okręgu zielonogórskim uprawa winnej latorośli zajmowała jeszcze 1400 ha powierzchni. Większość winnic nadal zlokalizowana
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była w obrębie miasta Zielonej Góry, bądź w najbliższej jego okolicy. W roku
1800 na terenie miasta istniało jeszcze 700 ha winnic, podzielonych na tzw.
rewiry. W skład jednego rewiru wchodziło kilka winnic. W sumie Zielona
Góra według ówczesnych rejestrów hipotecznych posiadała 2220 winnic w 51
rewirach. W roku 1830 było ich 64 i zarządzane były przez specjalnych rządców wybieranych przez radę miejską. Winnic, szczególnie w okresie dojrzewania owoców, pilnowali wynajmowani przez plantatorów dozorcy.
Zaraz po wojnie w roku 1945 w rejonie zielonogórskim uprawiano jeszcze ok.
150 ha winnej latorośli. W samym mieście Zielona Góra znajdowało się 46 ha
winnic, stanowiące główną bazę surowcową Lubuskiej Wytwórni Win zwaną
Fabryką Gremplera, wybudowaną w 1926 roku. Fabryka słynęła z dobrej
jakości produkowanych szampanów i win gronowych w kraju i za granicą.
Wina zielonogórskie były eksportowane do różnych krajów. Między innymi
do Japonii, Australii czy Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat kasyna żołnierzy amerykańskich stacjonujące w dawnej RFN były zaopatrywane w wina
z Lubuskiej Wytwórni Win.
Obszar Środkowego Nadodrza uważano za krainę winiarską, często porównywaną do sławnych ośrodków nadreńskich. Jakość wytwarzanego tu wina
nie ustępowała produktom światowym. Wino to docierało do takich ośrodków jak: Gdańsk, Sztokholm, Lubeka, Rostok, gościło na stołach Wielkiego
Mistrza Zakonu w Malborku. Anegdota mówi, że to zielonogórskie wino
przyczyniło się do klęski rycerzy krzyżackich pod Grunwaldem, zagrzewając
ich zbyt mocno do walki przed sławną bitwą.
Historia polskiego i zielonogórskiego winiarstwa to nie tylko winnice, przetwórnie i tradycja święta winobrania. Winiarstwo miało duży wpływ na architekturę i zabudowę miast i wsi. Do dzisiaj wiele frontowych ścian zielonogórskich kamienic zdobią elementy o tematyce winiarskiej, a mieszkalne wnętrza
kryją ozdobne piece i witraże z równie ciekawymi winiarskimi elementami.

CHARAKTERYSTYKA GATUNKU
Winorośl (Vitis L.) – krzew wieloletni (pnącze) z rodziny Vitaceae, w naturalnych warunkach dorasta do kilkunastu metrów. Jest rośliną długowieczną,
użytkowaną 60–80 lat. W uprawie intensywnej okres użytkowania jest krótszy
i wynosi ok. 40–60 lat. Na plantacjach przydomowych w południowej Europie można spotkać okazy kilkusetletnie. Obecnie uprawiana winorośl została
wyselekcjonowana z dziko rosnących form. Powstało bardzo wiele gatunków
tej rośliny o różnej wielkości i kształcie gron, barwie jagód, wielkości i kolorze
liści, wytrzymałości na mróz, odporności na choroby i szkodniki.
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Początkowo odmiany winorośli uprawnej pochodziły od polifiletycznego
(pochodzące od różnych przodków i niebędące ze sobą spokrewnione, ale
wykazujące podobieństwa budowy lub fizjologii) gatunku Vitis vinifera L.
rosnącego na Kaukazie i w Azji Mniejszej. Wszystkie te odmiany charakteryzowały się dużą wrażliwością na mróz i choroby. Odmiany te podzielono
według pochodzenia geograficznego i skrzyżowano je z gatunkami i odmianami amerykańskimi oraz z gatunkiem wschodnioazjatyckim Vitis amurensis
Rupr.
Gatunek winorośli występujący w Europie najdalej na północ i zachód został
objęty nazwą Vitis silvestris Gmel. – winorośl leśna. Na Węgrzech występuje
on nad Dunajem aż do granicy ze Słowacją. Ojczyzną winorośli europejskiej
(zaliczanej jako podgatunek lub odmiana do Vitis sativa DC.) jest południowa
Europa, północna Afryka, południowo – zachodnia Azja od Azji Mniejszej,
Mezopotamii, Kaukazu, po obszary leśne leżące dalej na wschód, gdzie winorośl europejska styka się z winoroślami środkowoazjatyckimi.
Obszarami, z których wywodzi się większość odmian deserowych wielkoowocowych, są mahometańskie kraje Bliskiego Wschodu. Mahomet bowiem
zabronił wyznawcom Allaha picia wina, więc owoce winorośli były spożywane
na surowo lub suszone jako rodzynki (owoce beznasienne).

Fot. 1. Grona winorośli odmiany „Regent”
Pora dojrzewania owoców w klimacie polskim odznacza się dużą zmiennością
(tab. 2). Opóźnia się średnio o dwa tygodnie w porównaniu z południową Słowacją lub północnymi Węgrami. Za początek wegetacji winorośli przyjmuje
się datę pierwszego maja.
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Przydatność odmiany określa się na podstawie wartości (cech) użytkowych
owoców (deserowa, przetwórcza, a zwłaszcza na wina, soki, kompoty i do
suszenia), odporność na opadanie jagód i gron, przejrzewanie, transport,
składowanie, przechowywanie, przydatność do uprawy (pod ścianami, na trejażach, altanach, pergolach). Prócz wymienionych cech należy zwrócić uwagę
na wykorzystanie odmian do uprawy na małe, średnie i duże formy.
Przy wyborze odmiany do uprawy należy zwrócić uwagę jeszcze na inne cechy
fenologiczne i gospodarcze.Należą do nich m.in.: odporność na choroby i szkodniki oraz plenność (tab.3), a także wytrzymałość na mrozy (tab. 4).

Tabela 2. Dojrzewanie owoców w Polsce wg Sękowskiego i Myśliwca (1996)
Grupa odmian

Średni termin
dojrzewania
owoców
(w warunkach
Poznania)

Średnia liczba
dni od pękania
pąków do początku
dojrzewania

Suma aktywnych
temperatur
(SAT*) potrzebna
do dojrzewania
owoców (w ºC)

Szczególnie
wczesnych

do 31.08

85-120

1950-2100

Bardzo wczesnych

do 10.09

do 130

do 2300

Wczesnych

do 20,09

do 140

do 2450

Wczesnych
późniejszych

do 30.09

do 150

do 2600

Średnich
wcześniejszych

do 10.10

do 160

do 2700

Średnich
późniejszych

do 15.10

więcej niż 161

więcej niż 2701

ponad 170

do około 4200

Ciepłolubnych

* SAT – jest to suma średnich temperatur dziennych wszystkich dni okresu wegetacyjnego z temperaturą pow. 10ºC.
Tabela 3. Plenność krzewów winorośli w uprawie polowej wg Sękowskiego
i Myśliwca (1996)
Oznaczenie

Plenność krzewów (t/ha)

Odmiany - przykład

Bardzo wysoka

pow. 15,00

Cascade, Regent, Rondo

Wysoka

10,10 – 15,00

Gołubok, Riesling Reński

Średnia

8,10 – 10,00

Pinot Noir, Traminer

Niska

5,10 – 8,00

Pinot Gris

Bardzo niska

poniżej 5,00

Brak danych
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Tabela 4. Klasyfikacja odporności na mróz wg Sękowskiego i Myśliwca (1996)
Stopień
odporności

Temperatura (oC)

Odmiany wzorcowe

Odporność

I stopień

-39 i ponad

Beta, Alpha

najodporniejsze

II stopień

do -36

Couderc 3309, Clinton

wyjątkowo odporne

III stopień

do -33

Concord, Fredonia

bardzo odporne

IV stopień

do -30

Niagara, Ontario,
Léon Millot, Maréchal
Foch, Cascade

odporne

V stopień

do -27

Seyval Blanc, Aurora

wystarczająco
odporne

VI stopień

do -24

Alden, Riesling,
(Regent) Zweigeltrebe

dość odporne

VII stopień

do -21

większość odmian
V. vinifera

średnio odporne

VIII stopień

do -18

Irsai, Olivér

średnio wrażliwe

IX stopień

do -15

Cardinal, odmiany
beznasienne

wrażliwe

X stopień

do -12

Mission, Müller Thurgau

bardzo wrażliwe

XI stopień

do -10

Odmiany pochodzące
od V. rotundifolia

zupełnie nieodporne

WYMAGANIA PRZYRODNICZO-KLIMATYCZNE
WINOROŚLI
Temperatura
Podstawowym czynnikiem uprawy winorośli są wymagania klimatyczne, na
które (poza uprawami pod osłonami) nie mamy wpływu. Podstawowymi
a zarazem najważniejszymi, wpływającymi na prawidłowy rozwój winorośli
są następujące czynniki:
• temperatura przy której winorośl zaczyna i kończy okres wegetacji
7,2–9°C.
• niezbędna ilość ciepła od początku wegetacji do jej zakończenia
2500–2600°C – suma aktywnych temperatur (SAT).
• najniższa średnia temperatura najcieplejszego miesiąca.
• długość okresu bezprzymrozkowego w czasie wegetacji winorośli.
• roczna ilość opadów oraz ich rozkład w okresie wegetacji 600–800 mm.
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W naszym klimacie (umiarkowany) życie winorośli dzieli się na dwa okresy –
okres spoczynku i okres wegetacji. W krajach o klimacie ciepłym okres wegetacji trwa cały rok.
Do rozpoczęcia wegetacji winorośli potrzebne jest pewne minimum ciepła.
Wg dostępnych źródeł rozpoczęcie wegetacji rozpoczyna się gdy temperatura
powietrza wynosi ponad 10°C, a temperatura powierzchniowej warstwy gleby
osiągnie 7–9°C. Przy w/w temperaturach krzewy wchodzą w okres wegetacji
(połowa kwietnia) i w tej samej temperaturze rośliny wchodzą w okres spoczynku (połowa, a w wyjątkowe lata koniec października).
Wytrzymałość mrozowa pąków mieszańców międzygatunkowych winorośli
jest bardzo zróżnicowana, a uzależniona jest od pochodzenia i waha się od
-20°C do -30°C. Części wieloletnie winorośli wytrzymują temperaturę od
-25°C (odmiany pochodzenia europejskiego) do -35°C (mieszańce). Różnice w mrozoodporności winorośli są wynikiem różnego stopnia dojrzałości
pędów, a także przebiegu pogody, cięcia letniego, nawadniania, nawożenia
i zdrowotności rośliny.
Winorośl jest rośliną ciepłolubną, a optymalną temperaturą gwarantującą jej
prawidłowy wzrost i rozwój jest 25–30°C. Temperatura poniżej 15°C w czasie
kwitnienia i poniżej 20°C w okresie intensywnego wzrostu, jest niesprzyjająca.
Przebieg temperatur w okresie wegetacyjnym i ilość ciepła dostarczanego
krzewom ma decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu owoców. W chłodniejsze lata owoce winorośli są wyraźnie mniejsze, mniej smaczne i aromatyczne, o wyższej zawartości kwasów.
W klimacie umiarkowanym uprawa winorośli wymaga dużej wiedzy o uprawie tej rośliny. W naszym regionie średnie temperatury dekadowe (ponad
10ºC) występują od pierwszej dekady maja do trzeciej dekady września.
Takie warunki termiczne pozwalają na uprawę wielu odmian tej rośliny.
Począwszy od odmian wczesnych i bardzo wczesnych po średnio-wczesne.
Średnie dekadowe temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym przedstawia tabela 5.

Wymagania glebowe
Wymagania glebowe winorośli nie są duże, ale należy unikać gleb gliniastych
i błotnistych, a także podmokłych, z niskim i podnoszącym się poziomem
wód gruntowych. W niektórych krajach winorośl uprawia się na glebach
kamienistych, piaszczystych, a także alkalicznych. Żyzna, lekka, próchniczna,
łatwo nagrzewająca się gleba umożliwia dobry rozwój tej rośliny i zapewnia
(uwzględniając pozostałe korzystne warunki) wysokie plonowanie.
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Tabela 5. Średnie temperatury dobowe w miesiącach IV-IX i dekadach
Miesiąc

Dekada
I

II

III

kwiecień

6,1 0C

8,3 0C

9,3 0C

maj

11,3 0C

12,5 0C

13,6 0C

czerwiec

16,0 0C

17,0 0C

17,3 0C

lipiec

17,5 0C

18,7 0C

17,4 0C

sierpień

17,7 0C

17,1 0C

16,4 0C

wrzesień

16,0 0C

13,7 0C

11,9 0C

Głównym źródłem zaopatrzenia gleby w wodę są opady atmosferyczne
(deszcz, rosa, mgły itp.). Od kultury gleby i jej składu mechanicznego zależy
zdolność pochłaniania, czyli pojemność wodna gleby. W porównaniu z roślinami sadowniczymi winorośl ma szczególne wymagania co do odczynu
podłoża. Odmiany pochodzące od winorośli właściwej wymagają obojętnego
odczynu gleby, pH 6,5–7,2.
Pod winnice polecane są gleby lekkie, przepuszczalne i silnie się nagrzewające. Winorośl można uprawiać również na ubogich glebach kamienistych,
piaszczystych lub silnie alkalicznych. Może stąd się wziął pogląd, że winorośl
plonuje dobrze na każdej glebie.
Ważne: Poziom wód gruntowych nie może być wyższy niż 1,5–2 m.

Opady atmosferyczne
Winorośl jest rośliną która potrzebuje dosyć dużych ilości wody. Podstawowym jej źródłem są opady atmosferyczne. Ilość wody z jakiej mogą korzystać
rośliny, zależy w znacznym stopniu od rocznych sum opadów w danym regionie, pojemności wodnej gleby i intensywności parowania.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla obszaru Polski w ostatnich
latach wynosi 500–800 mm. Krzewy winorośli największe zapotrzebowanie
na wodę mają od połowy maja do 15–20 sierpnia.
W naszym regionie przy średnich rocznych opadach atmosferycznych
598–643 mm na glebach piaszczystych o małej zdolności retencyjnej występują niedobory wody. Przy tych opadach wilgotność względna powietrza
atmosferycznego od maja do lipca wynosi ok. 70%. Na tym poziomie wilgotności, warunki do rozwoju chorób grzybowych są ograniczone.
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Nasłonecznienie
W okolicach Zielonej Góry (Środkowe Nadodrze) nasłonecznienie w 2012 r.
wynosiło 1538 h, a w porównaniu z innymi miastami takimi jak: Gorzów
Wielkopolski 1718 h, Wrocław 1725 h, Poznań 1831 h czy Warszawa 1700 h
jest dość niskie.

Wiatry
Wiatry które występują w naszym regionie o średniej prędkości 2,9 m/s są nieszkodliwe a w przypadku wilgotnych dni i obficie występującej rosie są bardzo
korzystne. Osuszają rośliny i dzięki temu są one mniej narażone na choroby
a podczas kwitnienia ułatwiają zapylanie.

ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA WINNICY
Od momentu posadzenia krzewów rozpoczyna się długoletnia praca plantatora. Błędy popełnione podczas zakładania winnicy są trudne do naprawienia i mają w późniejszych latach wpływ na opłacalność uprawy. Winnicę
zakładamy na kilkadziesiąt lat, dlatego też wszystko powinno być dokładnie
przemyślane i zaprojektowane. Najważniejsze zadania to dobór właściwej
odmiany, wybór odpowiedniego siedliska i najlepszego sposobu formowania
krzewów.
Charakterystyczną cechą polskiego klimatu jest duża zmienność, dlatego
szczególnego znaczenia nabiera wybór miejsca o najbardziej korzystnym
mikroklimacie.
Najlepsze są łagodne stoki wzgórz o wystawie południowo-zachodniej,
południowej lub południowo-wschodniej, wzniesione nad otaczający teren,
ze swobodnym odpływem chłodniejszych (cięższych) mas powietrza.

Przygotowanie gleby
Przystępując do założenia winnicy pamiętajmy, że na przygotowanie gleby
powinniśmy przeznaczyć przynajmniej 1 rok. Jeżeli gleba wymaga wapnowania, należy je wykonać jesienią, w roku poprzedzającym rok przygotowawczy.
Obliczenie wymaganej ilości nawozu wapniowego można zlecić laboratorium
ODR lub stacji chemiczno-rolniczej dostarczając próbki gleby. Odczyn gleby
dla winorośli powinien wynosić w granicach 6,5–7,2 pH. Na gleby ciężkie najlepiej zastosować nawozy tlenkowe (CaO), a na lekkie węglanowe (CaCO3).
Najwyższa jednorazowa dawka nawozu wapniowego w przeliczeniu na CaO
to 2500 kg na 1 ha.

10

Sadzenie
Przed przystąpieniem do sadzenia należy sporządzić szczegółowy plan winnicy, uwzględniający rozstawę krzewów, kierunek rzędów i przejazdów oraz
odległości od ogrodzenia. Szerokość przejazdów musi być dostosowana do
rodzaju używanych maszyn. Odstępy między rzędami i krzewami w rzędach
są ściśle związane ze sposobem przestrzennego formowania krzewów, siłą
wzrostu odmiany i typu podkładki, przy czym zawsze powinny gwarantować
maksymalne nasłonecznienie krzewów.
Po wytyczeniu rzędów i miejsc pod rośliny, wykopuje się dołki – na małych
plantacjach ręcznie, na dużych mechanicznie. Wielkość dołków dostosowana
jest do rozmiarów sadzonek . Przy ręcznym sadzeniu roślin ukorzenionych
w pojemnikach o małej objętości, najpierw wykopuje się zagłębienie, tzw. misę
(dołek) o średnicy ok. 50 x 50 cm i głębokości 40–50 cm. Przy mechanicznym
sadzeniu wiercimy otwory świdrem o średnicy 20–25 cm. Sadzonkę ustawiamy w dołku na umieszczonym w nim wcześniej oborniku (3–5 kg) i usypanym (ok. 10 cm) nad nim warstwę z żyznej (humusowej) gleby oddzielającej
korzenie rośliny od obornika, tak aby jej główka była równa z powierzchnią
ziemi. Dołek zasypujemy do 2/3 objętości ziemią i zalewamy wodą w ilości
5–8 litrów. Po wsiąknięciu wody uzupełniamy dołek ziemią. Nieco lepszym
i łatwiejszym sposobem jest umieszczanie warstwy obornika lub kompostu
powyżej korzeni rośliny, blisko powierzchni ziemi (dołki mogą być wtedy
płytsze). Nawóz należy w tym przypadku odizolować także od korzeni oraz
przykryć od góry kilkucentymetrową warstwą ziemi.

Rys. 3.
Sposób sadzenia winorośli:
a) ziemia humusowa, b) obornik, c) ziemia z zawartością
próchnicy, d) ziemia rodzima
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W materiał nasadzeniowy najlepiej zaopatrywać się bezpośrednio w szkółce,
ponieważ z pewnością był tam właściwie przechowywany i korzenie nie są
przesuszone. Rośliny szczepione trzeba zamówić wcześniej, wtedy można
wybrać najbardziej odpowiednią podkładkę do typu gleby i sposobu formowania krzewów. Należy pamiętać, że błędy popełnione podczas zakładania
winnicy są bardzo trudne do naprawienia i mają niekorzystny wpływ na opłacalność całego przedsięwzięcia.
Koniecznym wydatkiem w polskich warunkach jest ogrodzenie winnicy.
Najtańszym ogrodzeniem jest siatka leśna o wysokości 1,5–2 m, rozpięta na
drewnianych słupkach. Po wyrównaniu i zabronowaniu pola należy przystąpić
do rozplanowania terenu. Najpierw trzeba wyznaczyć linie graniczne winnicy
- powinna ona mieć kształt prostokąta lub kwadratu. Po wyznaczeniu dwóch
przylegających do siebie boków prostokąta wytycza się rzędy wewnętrzne
i wbija paliki, dokładnie w linii prostej, również w poprzek winnicy. Umożliwia to w pierwszych dwóch latach, gdy nie ma jeszcze rusztowań, uprawę
mechaniczną wzdłuż i w poprzek rzędów.
Ważne:
Przy sadzeniu jesiennym nie przycinamy sadzonek i nie podlewamy.
W pierwszych dwóch, trzech latach
rozwoju rośliny, konstrukcję (podporę)
tworzą paliki drewniane o średnicy
ok. 35 mm i długości 2 m. W miarę
zwiększania się form krzewu wymagają
one rusztowań. Najtrwalszą i w miarę
niedrogą jest konstrukcja ze słupków
żelbetonowych o wymiarach 8 x 8 cm.
Oprócz słupków do wykonania całej
konstrukcji należ zastosować drut
o średnicy 3–3,5 mm, który pełni rolę
bezpośredniej podpory i łączy ze sobą
słupki. Do konstrukcji podpór stosuje
się również słupki drewniane i metalowe (fot. 2).
Fot. 2. Konstrukcja wspierająca
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Pielęgnowanie winnicy
W okresie wegetacji roślin w winnicy wykonywane są liczne prace pielęgnacyjne. Do najważniejszych należy zaliczyć uprawę gleby, zwalczanie chwastów,
cięcie letnie, wiązanie latorośli do podpór oraz zbiór winogron.

System utrzymania gleby
Najlepszym i powszechnie stosowanym sposobem pielęgnacji gleby oraz
zwalczania chwastów w winnicach jest uprawa mechaniczna. Wzruszanie
gleby i niszczenie chwastów w pobliżu krzewów stosuje się najczęściej ręcznie
lub mechanicznie. Odpowiednio wykonana uprawa pozwala na zachowanie
właściwej struktury gleby, zapewnia jej wilgotność, aerację oraz rozwój mikroorganizmów glebowych. W międzyrzędziach wykonuje się ją przy użyciu pługów, glebogryzarek, kultywatorów i bron. Gleba w rzędach roślin może być
ściółkowana np. korą drzewną.
Całoroczne zadarnienie międzyrzędzi wykorzystuje się jedynie przy uprawie
wysokopiennych krzewów, w rejonach o dużej ilości opadów atmosferycznych
i na terenach pagórkowatych aby przeciwdziałać erozji.

Cięcie i formowanie krzewów
Do formowania i cięcia winorośli na owocowanie przystępuje się przeważnie
w trzecim roku po posadzeniu. Formy, które nadajemy krzewom w tym czasie,
pozostają już prawie nie zmienione podczas całego życia winorośli, ulegają
one tylko pewnym uzupełnieniom w zależności od jej rozwoju i owocowania.
Obok właściwego wyboru odmiany i odpowiednio żyznej ziemi, cięcie jest
trzecim, a zarazem bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu
uprawy. Polega ono na usuwaniu części jednorocznych przyrostów oraz zbędnego starszego drewna.
Z roślin sadowniczych winorośl najsilniej reaguje na brak corocznego cięcia
i sposób wykonania tego zabiegu. Krzewy nie cięte zagęszczają się każdego
roku kilkunastokrotnie, wydając niski plon drobnych i mało smacznych owoców. Zbyt silne cięcie jest również szkodliwe dla rośliny.
Zależnie od długości pozostawionych na krzewie pędów rozróżnia się cięcie
krótkie, średnie i długie.
Cięcie krótkie. Po cięciu krótkim pozostaje na łozie od 1 do 4 pąków. Krótkie cięcie na owocowanie jest powszechnie stosowane w krajach winiarskich
w uprawie odmian przerobowych, prowadzonych w formie o stałych ramionach. Krótko przycięte czopy wydają co prawda mocniejsze latorośle, ale
gorzej plonują. Znaczna część odmian bardzo słabo rodzi z dwóch pierwszych
pąków na łozie owoconośnej.
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Cięcie średniej długości. W wyniku cięcia średniej długości, na krzewie pozostawiamy 5–8 pąkowe czopy owocujące. Cięcie średniej długości stosuje się
wówczas, gdy odmiana źle znosi krótkie cięcie, oraz z różnych innych powodów nie może być cięta długo np.; zbyt duże zagęszczenie roślin w rzędzie.
Cięcie długie. Jest sposobem znacznie bliższym naturalnym (biologicznym)
wymaganiom winorośli i polskim warunkom klimatycznym. Na łozie pozostawiamy 9 lub więcej pąków przeznaczonych na owocowanie są szczególnie
pożądane w uprawie odmian deserowych. Odpowiednie uformowanie długo
przyciętej łozy umożliwia równomierne rozmieszczenie latorośli na rusztowaniu. Poprawia to nasłonecznienie przewietrzanie krzewów, niezbędne
w naszym klimacie. Cięcie długie często uzupełniane jest cięciem krótkim.
Typowymi formami krzewów, w których stosuje się długie cięcie łozy, są jednoi dwuramienne sznury Guyota.
Oprócz usuwania i skracania pędów zdrewniałych, wykonywanego na przedwiośniu, winorośl wymaga cięcia letniego. Na cięcie letnie składają się:
• wyłamywanie zbędnych latorośli zagęszczających krzew (przeprowadzane
w połowie maja);
• usuwanie części kwiatostanów, jagód, gron oraz liści;
• skracanie (uszczykiwanie i przycinanie) latorośli;
• usuwanie pasierbów (pędów bocznych).
Od połowy maja do lipca latorośle rosną bardzo silnie i mogą osiągnąć do
5–6 m długości. Nadmierny wzrost nie wpływa korzystnie na wysokość
i jakość osiągniętych plonów. Substancje pokarmowe wytwarzane w liściach,
zamiast trafiać do gron transportowane są do intensywnie rosnących wierzchołków pędów. Najczęściej wykonywanym zabiegiem ciecia letniego jest
przycinanie latorośli nad 6–10 liściem powyżej ostatniego grona na pędzie,
które przeprowadza się na 4–6 tygodni przed dojrzewaniem owoców. Oznacza
to, że u wczesnych odmian pędy przycina się na początku lipca.

Sposoby formowania krzewów
•
•
•
•
•
•
•

forma bezpienna,
jednoramienny i dwuramienny sznur Guyota,
forma dwuramienna,
forma Casenave’a (sznur stały jednoramienny),
forma (Sznur Rioja),
forma Moser
forma serce, umbrella i inne.
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NAWOŻENIE I NAWADNIANIE WINNICY
Rozwijająca się roślina na budowę swego organizmu czerpie niezbędne składniki z otaczającego ją środowiska. Część ich pobiera w postaci roztworów
wodnych z gleby za pomocą korzeni, część zaś w postaci dwutlenku węgla –
przez liście z powietrza.
Z gleby roślina pobiera głównie azot, fosfor, potas, wapń oraz wiele innych
pierwiastków, których jednak w porównaniu z wymienionymi potrzebuje niewielkie ilości.
Jeżeli gleba przed założeniem winnicy była starannie przygotowana i nawieziona, to przez pierwsze dwa lata nie ma potrzeby uzupełniania makroelementów. Wyjątkiem jest azot. W trzecim roku wszystkie krzewy zaczynają
owocować i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wzrasta. Podstawą do
obliczania wysokości dawek nawozów powinny być wyłącznie wyniki analizy chemicznej gleby, wykonywanej systematycznie każdego roku po zbiorze
owoców. W trzecim roku, jesienią, oprócz zawartości makroelementów, należy
również zbadać zawartość najważniejszych dla winorośli mikroelementów
(bor, mangan, żelazo, miedź, cynk, molibden).
Tabela 7. Optymalna ilość makroelementów
Gleba

Zawartość części Potas K kg/ha
spławialnych w %

Fosfor
P kg/ha

Magnez
Mg kg/ha

piaszczysta

poniżej 10

100

15

10

piaszczysta lekka

10-15

105

16

12

piaszczysto gliniasta

15-20

110

17

14

gliniasta, śr. ciężka

30-40

120

19

16

gliniasta ciężka

40-50

130

20
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Kontrolę zawartości mikroelementów powtarzamy co 2–3 lata, uzupełniając ją także analizą chemiczną suchej masy liści. Według słowackiego
badacza (V. Krausa), z plonem owoców 10 t z 1ha corocznie ubywa 90–120
kg azotu, 15–19 kg fosforu, 99–124 kg potasu, 113–134 kg wapnia, 3–5 kg
cynku, i ok. 3 g molibdenu. Im wyższe zbiory owoców, tym ubytki składników
pokarmowych są większe. Aby zapewnić regularne owocowanie na wysokim
poziomie, musimy każdego roku, najlepiej jesienią po zbiorze, systematycznie
uzupełniać brakujące ilości składników pokarmowych w glebie.
Azot (N) – roczne zapotrzebowanie owocujących krzewów winorośli na azot
mieści się w granicach 80–120 kg N na 1ha. Na gleby piaszczyste przepuszczalne i suche zaleca się, aby dawkę 120 kg na 1 ha stosować w dwóch, a nawet
w trzech dawkach.

15

Podstawową zasadą nawożenia azotem jest stosowanie nawozów w początkowym okresie wegetacji krzewów, najpóźniej do końca czerwca.
Zbyt wysoka zawartość w glebie azotu w formie amonowej ogranicza
pobieranie przez krzewy potasu.

Nawadnianie
Podstawowym źródłem dostarczania wody roślinom są opady atmosferyczne.
Do dobrego wzrostu i plonowania krzewy winorośli potrzebują sumy rocznych opadów w granicach 600–800 mm. Wpływ pośredni na zaopatrzenie
krzewów w wodę ma typ gleby, a ściślej jej pojemność wodna.
Efektem nawadniania winnic w niektórych regionach Polski jest wzrost plonów nawet o 60%.
Według badań słowackich z jedenego krzewu winorośli wyparowuje dziennie
od 1,5 do 4,5 l wody. W okresie wegetacji daje to wielkość ok. 450 l. Winnica
o powierzchni 1 ha wyparowuje podczas wegetacji ok. 4000 l wody, czyli traci
na skutek transpiracji 400 mm rocznych opadów. Do właściwego wzrostu
i plonowania krzewy winorośli potrzebują sumy rocznych opadów w granicach 600–800 mm .
Niedobór wody w glebie ogranicza rozrost korzeni i pogarsza przygotowanie krzewów do przetrwania zimy.
W suche lata na lekkich glebach opady atmosferyczne są zbyt skąpe, aby
w pełni zaspokoić potrzeby wodne winorośli. Dlatego nawadnianie w niektórych fazach rozwojowych poprawia wzrost i owocowanie roślin. Nawadnianie
jest szczególnie wskazane podczas suszy w okresie nabrzmiewania pąków
i początku wzrostu latorośli oraz w trakcie intensywnego powiększania się
jagód, tj. w lipcu. Kilkakrotne obfite podlewanie w tym czasie, dawkami wody
wynoszącymi 20–40 l/m2 zaspokaja potrzeby winorośli. W innych fazach rozwojowych nawadnianie nie jest wymagane, a podczas kwitnienia może być
wręcz szkodliwe i prowadzić do opadania kwiatów oraz zawiązków. Wyjątkiem od tej reguły są okresy drastycznej suszy.
W zależności od warunków miejscowych i możliwości plantatora mogą być
zastosowane różne sposoby nawadniania. Do najczęściej stosowanych systemów nawadniania w uprawie winorośli zaliczamy:
•

System indywidualnego nawadniania kroplowego,

•

System nawadniania liniami kroplującymi,

•

System nawadniania ramionami zraszającymi.

Najlepszym sposobem nawadniania stosowanym w ogrodnictwie jest system nawadniania kroplowego, połączony z systemem nawożenia mineralnego (fertygacja).
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CHOROBY I SZKODNIKI WINOROŚLI
Chorób spowodowanych przez bakterie i grzyby, atakujące różne części winorośli jest wiele, jednak nie w równej mierze zagrażają one całej roślinie i jej
owocowaniu. Najlepszą ochroną przeciwko chorobom winorośli jest utrzymywanie winnicy w należytym porządku i czystości oraz przestrzeganie zasad
agrotechniki. Racjonalne prowadzenie winnicy w znacznej mierze może nam
ułatwić radykalne zwalczanie chwastów.
Najlepszym sposobem eliminującym szereg zagrożeń jest prowadzenie winnicy w taki sposób, aby rozmieszczenie krzewów pozwalało na dotarcie do
pędów promieni słonecznych i szybkie osuszenie ich przez wiatr.

Choroby winorośli:
• mączniak rzekomy winorośli – atakuje wszystkie zielone części winorośli (kwiaty, młode grona, pędy i liście), na górnej stronie liści pojawiają
się nieregularne, ograniczone nerwami, jasnozielone, żółte lub różowawe
plamy,
• mączniak właściwy winorośli – porażeniu ulegają wszystkie nadziemne
części winorośli – pierwsze objawy występowania mączniaka prawdziwego można zaobserwować na liściach – są to plamy białego, mączystego
nalotu, który po pewnym czasie szarzeje.
• szara pleśń – gruby biały nalot najczęściej na owocach,
• rak bakteryjny – wypukłe narośla na pędach i korzeniach,
• sektorowe zamieranie gron – drobne, owalne, ciemne plamy na szypułkach (choroba fizjologiczna),
• chloroza – żółknięcie liści (choroba fizjologiczna).
Szkodniki winorośli:
• szpeciel pilśniowiec winoroślowy – jest to roztocz powodująca, wysysanie soków – wybrzuszenia na liściach koloru żółtego,
• obrzęk i wyroślec winoroślowy – roztocze – przezroczyste plamy, ograniczone nerwami,
• przędziorek chmielowiec – pajęczak – wysysa sok,
• przędziorek owocowiec – pajęczak – wysysa sok, opadają liście,
• mszyce – pluskwiak – uszkadza wierzchołki młodych pędów,
• opuchlak truskawkowiec – owad – wygryza dziury na liściach,
• zwójka kwasigronóweczka – motyl – niszczy jagody,
• osy – wysysają sok z jagód,
• ptaki – szpaki i kwiczoły – zjadają jagody.
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Zgodnie z obowiązującymi obecnie tendencjami do produkcji tzw. zdrowej
żywności i dbałości o środowisko naturalne nie zaleca się stosowania chemicznej ochrony winorośli. Główną rolę w walce z chorobami i szkodnikami
przypisuje się profilaktyce, czyli zapobieganiu ich rozwojowi. Podstawowe
znaczenie ma tu prawidłowy wybór odmiany odpornej na choroby grzybowe.
Ważny jest także odpowiedni rozstaw miedzy rzędami i w rzędach. Właściwe
cięcie (miejsca cięcia smarować) zapobiega rozpowszechnianiu się chorób
grzybowych.
Grabienie i usuwanie opadłych liści oraz resztek gron po zakończeniu wegetacji przyczynia się do zmniejszenia pierwszych źródeł infekcji chorobami
grzybowymi.
Pamiętać należy, że dobra kondycja krzewów utrzymana przez prawidłowo
wykonane cięcie, nawożenie i nawadnianie wpływa dodatnio na odporność
roślin przeciwko chorobom i szkodnikom.
Zwalczanie chorób i szkodników przy pomocy chemicznych środków ochrony
roślin jest rozwiązaniem ostatecznym, jeśli zawodzą wszystkie inne sposoby.
Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami, zachowując odpowiednie
stężenie i przestrzegać okres karencji (czas od oprysku do zbioru). Użycie
preparatów chemicznych do ochrony danej rośliny regulują w Polsce przepisy
rejestracyjne.

ZBIÓR OWOCÓW
Zbiór winogron trwa w uprawie gruntowej od połowy sierpnia do połowy października. Pierwszym, najprostszym, choć nie zawsze najlepszym wskaźnikiem
świadczącym o dojrzałości winogron, jest kolor nasion. W dojrzałych jagodach
są one brunatne. Nasiona w niedojrzałych owocach mają barwę zielonkawożółtą.
Winogrona deserowe są zbierane po osiągnieciu dojrzałości konsumpcyjnej.
Należą one do tzw. owoców nieklimakterycznych, czyli takich, które nie dojrzewają już po zdjęciu z krzewu. Dojrzałość owoców jest określana organoleptycznie, a do zbioru przystępuje się, gdy jagody osiągną typową dla danej odmiany
wielkość, barwę skórki, jędrność miąższu i smak. Winogrona zebrane w początkach dojrzewania są jędrne, dzięki czemu lepiej znoszą transport i składowanie.
Przy zbyt wczesnym zbiorze tracą jednak na smaku i nie uzyskują typowego dla
niektórych odmian aromatu.
Zarówno owoce deserowe, jak i przeznaczone do wyrobu wina zaleca się zbierać
przy niskiej wilgotności powietrza, a więc przy suchej i ciepłej pogodzie. Owoce
deserowe są wtedy trwalsze w przechowywaniu, szczególnie długotrwałym, a na
skórce owoców używanych jako surowiec winiarski znajduje się dużo naturalnych drożdży.
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Fot. 3 i 4. Owoce winogron bezpośrednio po zbiorze

WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE WINOGRON
Winogrona to owoce charakteryzujące się wysoką wartością odżywczą, ponieważ zawierają wiele składników korzystnie wpływających na zdrowie, do
których należą przede wszystkim polifenole. Ponadto winogrona są źródłem
węglowodanów prostych – glukozy i fruktozy. Na co dzień winogrona można
spożywać na wiele sposobów – jako sok, rodzynki czy wino gronowe.
Spożywanie owoców winogron ma znaczenie lecznicze, które znane jest od
dość dawna. Herbatą z liści i pędów winorośli leczono choroby zakaźne,
szczególnie u dzieci. Owoce zaś stosowane były powszechnie w lecznictwie
sanatoryjnym natomiast w średniowieczu wino stosowano w szpitalach jako
lekarstwo. Owoce winorośli zawierają do 25% cukrów, znacznie więcej niż
inne owoce. Sok z winogron zawiera bardzo wartościowe kwasy organiczne,
sole żelaza, potasu, fosforu, wapnia, kobaltu i magnezu. Winogrona zawierają
drogocenne aminokwasy w tym, m.in. histydynę odpowiedzialną za syntezę
białek, leucynę wzmacniającą włókna mięśniowe i glicynę poprawiającą
pamięć i koncentrację. Warto wiedzieć, że wino posiada bardzo wiele składników pożytecznych dla naszego zdrowia.
Tabela 8. Produkty uzyskiwane z winogron
Winogrona deserowe

Winogrona suszone

Winogrona przetworzone

spożycie bezpośrednie

rodzynki

wina, soki, kompoty, dżemy
spirytus, olej, ocet, pasze,
barwniki

Ponadto z winogron i wina uzyskuje się następujące produkty:
koniaki, napoje, koktajle, aperitify, leki, syropy, wyroby cukiernicze, słodycze
kosmetyki (kremy, olejki)
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O uprawie winorośli napisano wiele, wiele również napisano o produkcji
i spożyciu wina, ale również dużo o jednym i drugim dowiadujemy się ze złotych myśli i przysłów ludowych:
Stare angielskie przysłowie życzy:
„Niechaj Wasza miłość
będzie jak dobre wino,
doskonalsza im starsza”
Przysłowie słowackie:
„ Winnica dobrze rodzi,
gdy gospodarz do niej często chodzi"

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH
ODMIAN WINOROŚLI
Przyszłość uprawy winorośli w Polsce, zarówno w polu jak i pod osłonami,
należy do mieszańców międzygatunkowych. Najnowsze mieszańce złożone
(trzeciego i czwartego pokolenia) cechami użytkowymi owoców nie ustępują
odmianom winorośli europejskiej, a są od nich plenniejsze, odporniejsze na
choroby i mrozy, a więc łatwiejsze w uprawie.
W szkółkach na terenie naszego kraju rozmnaża się wiele odmian pochodzących między innymi z Mołdawii– „Muskat Letnij”, „Kodrianka”, „Frumoza
Alba”, z Rosji – „Agat Doński”, „Wostorg”, z Ukrainy – „Arkadia”, czy Bułgarii
– „Regina”. Choć ich odporność na mróz jest bardzo zróżnicowana, to mimo
to powinny być okrywane na zimę w rejonach chłodniejszych.
U większości odmian deserowych miąższ jagód jest stosunkowo zwarty,
podobnie jak u odmian winorośli szlachetnych. Na rynku amerykańskim
a także w Japonii można spotkać odmiany winorośli o miękkim i łatwo
oddzielającym się od skórki miąższu, które pochodzą z krzyżowania V. vinifera z V. labrusca (winorośl truskawkowa).
Odmiany o najwyższej wartości handlowej owoców,
zwłaszcza wielkoowocowe (fot. 5), mogą być z powodzeniem wykorzystywane w towarowej uprawie pod
osłonami. Mogą być także uprawiane przez dobrze
wyszkolonych amatorów. W uprawie polowej zdecydowana większość odmian deserowych wymaga jednak okrywania na zimę.
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Poniższe zestawienie odmian winorośli, to wynik prac doświadczalnych
prowadzonych w wielu winnicach w naszym regionie. Są to odmiany, które
dotychczas najlepiej się sprawdziły i chętnie uprawiane są w uprawie amatorskiej i towarowej. Lista nie jest oczywiście propozycją ostateczną i w przyszłości będzie uzupełniana o najnowsze odmiany znajdujące się obecnie w uprawie próbnej.
Tabela 6. Odmiany winorośli do uprawy amatorskiej i towarowej w regionie
lubuskim
Lp.

Nazwa
odmiany

Pora
dojrzewania

Plenność Barwa
tona/ha owoców

Odporność
na choroby

Wytrzymałość
na
mróz
(do) °C

Odmiany deserowe
1

Agat
Doński

10-20.IX

15-20

granatowa

średnia

-22

2

Alden

01-10.X

15-20

fioletowa

średnia

-25

2

Arkadia

10-20.IX

pow. 20

jasnożółta

podwyższona -21

3

Chrupka
Złota

20-30.IX

10-15

żółtozielona

średnia

-21

4

Einset
Seedlless

10-20.IX

10-15

różowa

średnia

-27

5

Frumoasa
Albae

01-10.X

10-15

żółtozielona

średnia

-22

6

Iza
Zaliwska

10-20.VIII

10-15

żółtozielone

średnia

-26

7

Kristaly

01-10.X

15-20

żółta

wysoka

-25

8

Kodrianka

10-20.IX

15-20

granatowa

średnia

-21

9

Muskat
Letni

01-10.IX

15-20

żółta

podwyższona -20

10

Perła Zali

10-20.IX

10-15

żółtozielona

średnia

-22

11

Skarb
Panonii

10-20.IX

10-15

żółtozielona

średnia

-18

12

Swenson
Red

15-20.IX

15-20

purpurowa

średnia

-30
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Odmiany przerobowe jasne
13

Aurora

10-20.IX

15-20

jasnożółta

wysoka

-28

14

Bianca

20-30.IX

15-20

jasnożółta

b. wysoka

-25

15

Hibernal

01-10.X

15-20

jasnozielona

średnia

-26

16

Jutrzenka

10-20.IX

15-20

żółtozielona

wysoka

-24

17

Johaniter

01-10.X

15-20

jasnozielona

wysoka

-23

18

Muskat
Odesskij

10-20.IX

10-15

żółta

wysoka

-24

19

Sibera

20-30.IX

pow. 20

żółtozielona

b. wysoka

-26

20

Seyval Blanc 01-10.X

pow. 20

żółtozielona

b. wysoka

-28

21

Riesłing
Reński

10-15

jasnozielona

średnia

-22

po 10.X

Odmiany przerobowe ciemne
22

Gołubok

10-20.IX

10-15

granatowa

średnia

-22

23

Leon Millot

20-30.IX

15-20

granatowa

wysoka

-28

24

Marechal
Foch

10-20.IX

15-20

granatowa

b. wysoka

-26

25

Medina

20-30.IX

10-15

granatowa

wysoka

-23

26

Regent

20-30.IX

15-20

granatowa

wysoka

-24

27

Rondo

10-20.IX

pow. 20

granatowa

średnia

-24

28

Dornfelder

01-10.X

10-15

granatowa

niska

-18

29

Pinot Gris

01-10.X

ok. 10

purpurowa

niska

-19

30

Pinot Noir

po 10.X

ok. 10

granatowa

niska

-19

31

Saint
Laurent

01-10.X

10-15

granatowa

niska

-19

32

Traminer

01-10.X

ok.10

różowa

średnia

-20

33

Zweigeltrebe 01-10.X

10-15

granatowa

średnia

-21
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ODMIANY DESEROWE
Arkadia
(rodzice Mołdowa x Cardinal) – jest to mieszaniec międzygatunkowy, odmiana pochodzenia ukraińskiego.
Rośnie dosyć silnie. Nadaje się zarówno do uprawy
w gruncie jak i pod osłonami, gdzie dojrzewa bardzo
wcześnie już około 10 sierpnia. Grona bardzo duże,
do 1 kg, stożkowate, średnio zwarte. Jagody bardzo
duże (ok.4,5 g), eliptyczne, żółtozłote, słodkie, bardzo
smaczne. Odmiana deserowa bardzo plenna, odporna na
mróz i choroby. Najlepsze dla tej odmiany jest krótkie cięcie,
najlepiej zimuje pod przykryciem. Wysokiej jakości odmiana
deserowa o bardzo smacznych owocach. Plenność krzewów bardzo wysoka – zalecane jest przerzedzanie zawiązków. Grona są duże i bardzo duże, średnio zwarte.
Jagody duże o oryginalnym, jajowatym kształcie, barwy jasnożółtej, bardzo smaczne.
Siostrzana odmiana Ajwaz. Mieszaniec niespecyficzny z przewagą cech V.vinifera
wyhodowany na Ukrainie, Instytut Odessa; przez Dmitrija Meleshko. Krzew rośnie
silnie. Mało odporny na mrozy. W warunkach polowych wymaga okrywania na
zimę na terenie całej Polski. Owocuje (warunki polowe) z lekką skłonnością do
przemienności, w niektóre lata bardzo obficie, szczególnie starsze krzewy. Liście
średniej wielkości z trzema lub pięcioma lekko wywiniętymi do góry klapami.
Grona: duże, stożkowate, średnio zwarte, rzadziej luźne. Jagody: duże, owalne, lub
tępoelipsoidalne, woskowo żółte, w pełni dojrzałości złociste z lekkim brunatnym
rumieńcem. Miąższ: chrupiący, bezbarwny, o dość przeciętnym smaku (w uprawie
polowej); dużo lepszy smak w uprawie pod osłonami.
Agat Doński
(rodzice: Zaria Siewiera x Dolores x Russkij Rannij) –
hybryda międzygatunkowa pochodząca z Ukrainy. Jest
to wczesna odmiana deserowa o okazałych gronach
i średnich, lekko elipsoidalnych do kulistych jagodach
o rozmiarach 22 x 19 mm, i grubej skórce. Owoce fioletowo-ciemnogranatowe dojrzewają w drugiej połowie
września. Krzew rośnie silnie. Masa grona wynosi od 400
do 600 g. Odmiana przystosowana do uprawy na wyższym
szpalerze, również przy ścianach i murach. Krzewy znoszą
różne rodzaje cięcia – również krótkie. Zawiązują kwiatostany
z dolnych pąków na łozie, również z pąków zapasowych. Plenność bardzo wysoka.
Krzewy wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie i dobrze wyrośnięte krzewy owocują już w drugim roku po posadzeniu przy pełnej obsadzie kwiatostanów. Od trzeciego roku uprawy krzewy dają regularny plon w granicach 5–7 kg z jednego krzewu.
Odmiana mrozoodporna do -26°C, dość odporna na choroby.
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Alden
(rodzice Schuyler x Grosse Guillame) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z USA. Odmiana o średniej porze dojrzewania owoców. Plenność krzewów
wysoka (10–20 t/ha). Grona średnie do dużych
(200–500g) z luźno osadzonymi jagodami. Jagody
duże (20 x 25 mm) kulisto – elipsoidalne o barwie
czerwono-czarnej, aromatyczne i bardzo smaczne.
Owoce tej odmiany mają wysoką wartość handlową.
Krzew rośnie bardzo silnie o grubych, mocnych wzniesionych ku górze pędach, polecana do uprawy najlepiej pod
ciepłymi ścianami i murami, a w najcieplejszych regionach również w wysokich
formach (altany i pergole). Dobrze dojrzałe owoce nadają się również na aromatyczne wino, o podwyższonej zawartości kwasów organicznych. Odporność na
choroby większa od średniej. Wytrzymałość na mróz przy dobrze zdrewniałych
pędach to -21°C.
Einset Seedless
(rodzice: Fredonia x (Hunisa x Sultanina) – hybryda
międzygatunkowa pochodząca z USA. Najlepsza dla
polskich warunków klimatycznych odmiana beznasienna. Krzewy znoszą różne rodzaje cięcia – również
krótkie. Zawiązują kwiatostany z dolnych paków na
łozie. W owocowanie wchodzi stosunkowo późno,
w czwartym, piątym roku. Owoce średniej wielkości
(15 x 20 mm), kuliste, różowe, beznasienne, bardzo
słodkie o przyjemnym truskawkowym posmaku, dojrzewają w drugiej dekadzie września. Masa gron wynosi ok. 250
g. Odporność na mączniaka rzekomego średnia. Wytrzymałość na mróz wysoka
(do -25°C). Jest to dobra odmiana do amatorskiej uprawy polowej. W najcieplejszych rejonach Polski dla lepszego plonowania powinna być uprawiana w formach
wyższych (forma T lub Y).
Kristaly
(rodzice Alfoeld 100 x SV 12375) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Węgier. Odmiana
bardzo smaczna ogólnoużytkowa, zarówno do
wyrobu wina jak również do bezpośredniego spożycia. Grona małe, lekko zwarte, cylindryczne.
Jagody średniej wielkości (14 x 16 mm), jasno-żółte, z ciemniejszym rumieńcem. Skórka średniej
grubości, miąższ mięsisto – soczysty bardzo słodki
o umiarkowanie aromatycznym i bardzo przyjemnym
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smaku. Plenność wysoka do bardzo wysokiej Owoce dojrzewają bardzo wcześnie, często już w sierpniu. Plenność krzewów wysoka do bardzo wysokiej
(15–20 t/ha). Odporność na choroby i mróz wysoka (do -25°C). Owoce bardzo wcześnie wchodzą w owocowanie i owocują obficie już w drugim roku po
posadzeniu.
Jedna z najlepszych odmian do uprawy amatorskiej w polskich warunkach klimatycznych. Wino bez wyraźnego charakteru i za niskiej kwasowości. Dobre do
kupażowania z winami zbyt kwaśnymi i aromatycznymi. Nadaje się do uprawy
polowej na terenach prawie całej Polski.
Festivee
(rodzice: Alden x Verdelet) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Kanady. Atrakcyjna odmiana
deserowa przydatna do amatorskiej uprawy w polskich warunkach klimatycznych. Ze względu na
dość późny okres dojrzewania w chłodniejsze lata
może słabiej dojrzewać. Odporność na choroby średnia. Odporność na mróz -25°C. Plenność krzewów
dobra. Grona średnie do dużych, luźne. Masa gron
wynosi 300–1000 g. Jagody duże (19 x 24 mm), elipsoidalne, fioletowo-granatowe, o neutralnym smaku. Dość podatna na mączniaki
(szczególnie właściwy). Ze względu na duże liście i bardzo silny wzrost odmiana
mało przydatna do uprawy pod osłonami. Polecana do amatorskiej uprawy polowej w najcieplejszych rejonach Polski.
Kodrianka
(rodzice: Mołdowa x Cardinal) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Mołdawii. Znakomita,
wcześnie dojrzewająca odmiana deserowa o oryginalnym kształcie jagód. Ich orientacyjna wielkość to
31 x 19 mm). Jagody elipsoidalne o barwie fioletowej. Grona średnio zwarte o masie ok. 1 kg.
Skórka mocna, miąższ zwarty, bardzo smaczny ale
bez wyraźnego aromatu. Owoce tej odmiany dojrzewają w pierwszej dekadzie września. Bardzo przydatna
odmiana do uprawy pod osłonami. Jest to jedna z najciekawszych odmian mieszańcowych nowej generacji. Odmiana odporna na choroby
grzybowe. Dzięki naturalnej odporności na choroby bardzo przydatna do upraw
ekologicznych. Dość wytrzymała na mróz (-22°C). Odmiana bardzo plenna
(15–20 t/ha).
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Prim
(rodzice: SV 12375 x Królowa Winnic) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Węgier. Pora dojrzewania owoców wczesna (11-20.IX). Plenność wysoka
(15–20 t/ha). Grona średniej wielkości lub duże,
średnio zwarte (200–600 g). Jagody średniej wielkości do dużych (18–25 mm), kulisto-elipsoidalne
o żółtej barwie. W pełnym słońcu bursztynowe, o bardzo dobrym, muszkatowym smaku. Odmiana średnio
odporna na choroby grzybowe. Krzewy wytrzymują mrozy
do -22°C. Po uszkodzeniach bardzo dobrze odbudowują się
i obficie owocują z dolnych pąków okrytych ziemią. Bardzo dobra odmiana do
amatorskiej uprawy polowej. Do wykorzystania również w profesjonalnej uprawie
pod osłonami.
Swenson Red
(rodzice Vitis labrusca) – odmiana o cechach ogólnoużytkowych, do uprawy w wysokich, przestrzennych,
formach (altana, pergola, trejaż). Pora dojrzewania
owoców wczesna do średnio wczesnej. Barwa owoców purpurowo-niebieska. Grona średniej wielkości
(150–200 g), do dużych, lekko zwarte, często nierównomiernie wypełnione. Jagody kuliste, średnie
do dużych (16–18 mm) o barwie czerwonej, winno-słodkie, o bardzo przyjemnym truskawkowo-malinowym smaku. Plenność wysoka pod warunkiem dobrych
warunków podczas kwitnienia. Owoce dojrzewają w drugiej
dekadzie września. W uprawie szpalerowej krzewy należy prowadzić na wysokim
pniu (formy: Y lub T), intensywnie nawozić i uszczykiwać latorośle bezpośrednio przed kwitnieniem. Odmiana średnio wrażliwa na mączniaka rzekomego
– wymaga kontroli. Na szarą pleśń odporna. Wytrzymałość na mrozy bardzo
wysoka (-30°C). Wśród klasycznych, amerykańskich mieszańców jest to odmiana
o zdecydowanie najsmaczniejszych owocach.
Nero
(rodzice: SV12375 x (Medoc Noir x Csaba Goeyngye) – hybryda międzygatunkowa pochodząca
z Węgier. Jedna z najatrakcyjniejszych odmian
deserowych dla polskich warunków klimatycznych. Duże grona (250 g), smaczne, duże, ładnie wybarwione jagody o barwie granatowej
(22 x 17 mm) w połączeniu z dość wysoką mrozoodpornością (-24°C) i wczesną porą dojrzewania owoców
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(21–31.VIII) sprawiają, że odmiana ta chętnie jest uprawiana przez profesjonalistów jak też w nasadzeniach amatorskich. W uprawie amatorskiej powinna być
okrywana na zimę.
Schuyler
(rodzice: Zinfandel x Ontario) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z USA. Jest to odmiana ogólnoużytkowa o wczesnej porze dojrzewania owoców
(1-10.IX). Wzrost krzewów bardzo silny a plenność
wysoka. Jest podatna na mączniaka rzekomego.
Mrozoodporność krzewów wynosi -22°C. Grona
średniej wielkości do dużych (200–300 g) o wyrównanej wielkości i bardzo ładne. Jagody średniej wielkości
(16 mm), kuliste o barwie granatowej, średnio słodkie ale
bardzo smaczne. Odmiana ta polecana jest do uprawy polowej
w cieplejszych rejonach Polski
Muskat Letni
(rodzice: SV 20366 x Królowa Winnic) – hybryda
międzygatunkowa pochodząca z Mołdawii. Plenność
krzewów w uprawie polowej średnia natomiast pod
osłonami bardzo wysoka. Grona średniej wielkości,
lekko zwarte lub luźne (250–400 g). Jagody duże
(28 x 22 mm), o ładnym jajowatym kształcie i żółtej
barwie. Miąższ aromatyczny bardzo smaczny, o wyraźnym muszkatowym posmaku. Posiada dość wysoką
odporność na choroby grzybowe. Krzewy wytrzymują mrozy
do -18°C.W uprawie polowej krzewy powinny być okrywane na zimę. Odmiana
przystosowana do uprawy na średniej wysokości rusztowaniu. Bardzo obficie
plonuje przy cięciu średniej wielkości (forma Casenavea). Owoce dojrzewają
w pierwszej dekadzie września.
Skarb Panonii
(rodzice: Królowa Winnic x Cegled Szepe) – Vitis vinifera pochodząca z Węgier.
Popularna deserowa odmiana do uprawy pod osłonami. Uprawiać ją można również w gruncie ale tylko w cieplejszych rejonach kraju. W naszym regionie uprawiana jest jedynie w ogrodach przydomowych. Jagody o masie od 3 do 5 gram.
Przy nadmiernym zagęszczeniu jagód w gronie zdarza się, ze owoce są mniejsze
niż w gronach luźnych. Owoce nadają się do spożycia gdy osiągną poziom cukru
w granicach 13–16% i 0,5–0,6 zawartości kwasów organicznych. Grona są duże lub
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bardzo duże, luźne lub średnio zwarte. Masa grona wynosi
250–1000 g. Jagody są barwy żółto-zielonej o wielkości 22–26 mm. Pełną dojrzałość osiągają w drugiej
dekadzie września. Krzewy rosną silnie, są bardzo
plenne, wcześnie wstępują w owocowanie (w trzecim roku po posadzeniu). Odmiana dobrze owocuje
na pasierbach, z których owoce zbierane są o miesiąc później od zbioru głównego. Plon z takich zbiorów w cieplejszych rejonach lub pod osłonami wynosi
w granicach 30–40% zbioru głównego. Średnio odporna na
choroby grzybowe. Mrozoodporność w porównaniu z innymi odmianami deserowymi jest niska (-18°C).

ODMIANY WINOROŚLI PRZEROBOWYCH
Po prezentacji odmian deserowych przyszedł czas na prezentację odmian przerobowych. Przerób winogron to nie tylko wina ale również soki, kompoty, dżemy
i rodzynki. Z myślą o wszystkich pasjonatach uprawy winorośli prezentowane tu
odmiany to również te z poza „załącznika” czyli te, które uprawiane były u nas
przed wejściem Polski do UE.
Aurora
(rodzice: Seibel 788 x Seibel 29) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Francji. Odmiana typowo
przerobowa, ale stosowana często w uprawie przydomowej jako deserowa. Owoce dojrzewają wcześnie
(1–10.IX), plenność krzewów wysoka. Odmiana
odporna na choroby grzybowe, rzadko wymaga
ochrony chemicznej. Wytrzymałość krzewów na mróz
w granicach -28°C. Grona średniej wielkości, wydłużone,
lekko zwarte. Jagody średniej wielkości lub małe (100–150 g), kuliste, barwy
jasnożółtej, z delikatnym różowym rumieńcem, soczyste, słodkie, bez wyraźnego
aromatu. Odmiana dobrze sprawdzona w Polsce, łatwa w uprawie. Owoce nadają
się do wyrobu lekkiego wina stołowego, o dość niskim ekstrakcie bez cukrowym.
Lepszej jakości wino można uzyskać z gleb gliniastych. Najlepiej nadaje się do
kupażowania z innymi bardziej aromatycznymi winami. Odmiana nadaje się do
uprawy w chłodniejszych rejonach Polski lub do gorszych stanowisk.
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Rondo
(rodzice: Saperawi Siewiernyj x St. Laureat) – hybryda
międzygatunkowa pochodząca z Niemiec. Odmiana
o cechach ogólnoużytkowych. Dobrze wyrośnięte
owoce mogą być użytkowane na własny użytek również jako deserowe. Dojrzewanie owoców wczesne,
do spożycia na świeżo często już w sierpniu, na wino
w połowie września. Plenność wysoka. Odporność na
mączniaka rzekomego i szarą pleśń średnio wysoka –
przy silnej infekcji ochrona chemiczna konieczna. Krzewy
nie posiadają zbyt wysokiej mrozowytrzymałości (-24°C), ale
po uszkodzeniach bardzo dobrze regenerują się wydając wysoki plon owoców.
Grona średniej wielkości, średnio zwarte lub luźne. Jagody średniej wielkości
(150–200 g), kuliste, granatowe. Miąższ delikatny, zaróżowiony, bez wyraźnego
smaku i aromatu, ale smaczny. Większość czerwonego barwnika znajduje się bezpośrednio pod skórką. Aktualnie jedna z najlepszych odmian na czerwone wino.
Wino bardzo dobrej jakości, z przyjemnym malinowym posmakiem, w typie
łagodniejszego, lżejszego od Pinot Noir, lub Syrah. Owoce pełną dojrzałość osiągają pomiędzy 11–20 września. Wrażliwa na wiosenne przymrozki (wcześnie
rozpoczyna wegetację).
Gołubok
(rodzice: (Siewiernyj x Sorok Liet Oktabria) x Odesskij
Rannij x (Alicante x Cabernet Souvignon) – hybryda
międzygatunkowa pochodząca z Ukrainy. bardzo
atrakcyjna odmiana przerobowa do wytwarzania
czerwonego wina. Smaczne jagody mają silnie barwiący sok. Ponieważ liście tej odmiany przebarwiają
się wcześnie na czerwono-brązowy kolor, krzew może
stanowić atrakcyjną ozdobę ogrodu. Grona średniej
wielkości, średnio zwarte o masie około 110 g. Jagody
– średniej wielkości, kuliste, czarne z gęstym woskowatym
nalotem. Miąższ soczysty, intensywnie czerwony, przyjemny w smaku, z posmakiem czarnej porzeczki. Zawartość cukru w soku wynosi 16–18%. Owoce dojrzewają już w drugiej dekadzie września. Odmiana dość odporna na choroby lecz
mało odporna na mączniaka prawdziwego. Wytrzymałość na mróz do -220C.
Muskat Odeski
(rodzice: Muskat Sinyj Rannij x SV 12375) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Ukrainy. Odmiana typowo przerobowa, o miękkich, soczystych owocach.
Pora dojrzewania wczesna, do średnio wczesnej (11–20.IX). Plenność średnia do
wysokiej. Odporność krzewów na choroby grzybowe wystarczająca – w ochronie
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❧ Przy uprawie odmian, których winogrona posłużą do produkcji wina,
należy brać pod uwagę, że jakość wina zależy w jednakowym stopniu od właściwości winogron i procesu technologicznego. Stosunkowo najłatwiejsza jest
korekta zawartości cukrów i kwasów organicznych. Chłodny klimat Polski
stwarza lepsze warunki do produkcji winogron przeznaczonych do wyrobu
win białych niż win czerwonych, choć zainteresowanie tymi drugimi jest
coraz większe.
❧ Uzyskanie dobrej jakości wina w naszych warunkach jest łatwiejsze dzięki
kupażowaniu (łączeniu) winogron lub moszczów pochodzących najczęściej
z 2–3 odmian o tej samej lub zbliżonej porze dojrzewania owoców. Poszczególne odmiany wnoszą tu swoje najlepsze cechy, takie jak barwę, aromat,
zawartość cukru, kwasów organicznych oraz tanin (wina czerwone). Tego
typu praktyki stosowane są np. do wyrobu win bordoskich. Dlatego też jakość
uzyskanego w przyszłości wina, powinna być dzisiaj przy doborze odmian
czynnikiem najważniejszym.

nie stwarza żadnych problemów. Piękne, ciemnozielone
liście, bardzo rzadko są porażane przez mączniaka rzekomego. Pędy drewnieją wcześnie i wytrzymują w pełni
zimy, bez większych uszkodzeń spadek temperatur
do -24°C. Grona średniej wielkości (100–180 g),
rozgałęzione, luźne. Jagody średniej wielkości, kuliste o barwie żółtej. Miąższ soczysty, słodki, bardzo
smaczny. Wino bardzo dobrej jakości, o wyraźnym
muszkatowym smaku i aromacie. Owoce zawierają
w przeciętne lata zawartość cukru w granicach 18–20%.
Są bardzo dobrym surowcem zarówno na słodkie wina
likierowe, jak i wina stołowe, musujące, oraz na soki. Odmiana
wymaga żyźniejszych gleb i dobrze nasłonecznionych stanowisk.
Jutrzenka
(rodzice: SV 12-375 x Pinot Blanc) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Polski. Jest to odmiana
wyprowadzona przez Romana Myśliwca w Winnicy
Golesz w Jaśle o cechach ogólnoużytkowych. Rośnie
dość silnie i wcześnie wchodzi w owocowanie
(11–20.IX). Ładne i smaczne owoce o wyczuwalnym
posmaku mięty z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako deserowe, jednak ich wartość spożywczą obniża twarda skórka oraz duże i twarde nasiona.
Jagody o barwie żółtej (16 mm). Masa grona wynosi
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150 g. Odporność na choroby średnio wysoka, nieco niższa od odmiany Bianca, ale
wyższa od Hibernal. W okresie głębokiego spoczynku zimowego krzewy wytrzymują bez wyraźnych uszkodzeń spadek temperatur do -25°C. Grona i jagody przy
silnym cięciu i uprawie na żyznej glebie są duże i b. duże. Przechodzący do wina
niezwykle silny aromat świeżej mięty a z liści czarnej porzeczki i cytrusów, może
stanowić wartościowy składnik win kupażowanych. Owoce są bardzo dobrym
surowcem do wyrobu win likierowych.
Pinot Noir
(rodzice: Vitis vinifera) – winorośl właściwa pochodząca
z Francji. Jedna z klasycznych wielkich odmian winiarskich przeznaczana do wyrobu win typu burgundzkiego najlepszych światowych marek. Uprawiana
we Francji, Włoszech, Niemczech, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, USA, Chile, RPA, Australii
i Chinach. Ze względu na zbyt późną porę dojrzewania (21–30.X) może być uprawiana tylko w najcieplejszych regionach naszego kraju. Jagody o średniej wielkości
(13–15 mm), kuliste o barwie ciemnogranatowej lub czarnej. Grona średniej
wielkości (120–140 g) Wytrzymałość na mróz -21°C. Plenność krzewów średnia
(10 t/ha). Zawartość cukru w soku wynosi w granicach 16–18%. Jest to odmiana
o niskiej odporności na choroby, natomiast uzyskuje się z niej wina o wysokiej
jakości.
Traminer (vitis vinifera)
Klasyczna stara odmiana winiarska pochodząca
z Włoch. Uprawiana jest m.in. w Alzacji, Austrii,
Włoszech, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Chorwacji,
Bułgarii, Rumunii, Mołdawii,Hiszpanii, Australii,
USA, RPA, Chile. Z odmiany Traminer produkowane są wina bardzo wysokiej jakości m.in. takie jak:
Kritt, Cuvee des Comtes d'Eguisheim, Schoenenbourg, Altenberg, Furstentum (Alzacja), Trentino Traminer Aromatico, Alto Adige Gewuerztraminer Sanct Valentin (Włochy), Joseph Hill Gewuerztraminer (Australia) i in. Odmiana możliwa
do uprawy w cieplejszych rejonach Polski. Jagody o barwie różowej osiągające
wielkość 12-14 mm dojrzewają na początku października. Masa gron wynosi
120–150 g. Plenność krzewów niska – około 10 t/h. zawartość cukru w soku
wynosi 17–20%. Odmiana średnio odporna na choroby. Wytrzymuje temperaturę
do -23°C.
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Sibera
(rodzice: Saperawi Siewiernyj x Foster White Seedling
x Prachttraube) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Niemiec. Pora dojrzewania owoców średnio
wczesna (21–30.IX). Wzrost umiarkowanie silny,
plenność krzewów dobra. Grona średniej wielkości
(180 g) z luźno osadzonymi jagodami. Jagody średniej
wielkości (16 mm), kulisto-elipsoidalne, jasnożółte.
Odporność krzewów na choroby grzybowe wysoka.
Pędy drewnieją wcześnie i wytrzymują w pełni zimy, bez
większych uszkodzeń spadek temperatur do -26°C. Owoce
osiągają w przeciętne lata zawartość cukru 16–19%. Wino o wysokiej jakości typu
Riesling. Wrażliwa na wiosenne przymrozki jednak dobrze się po przymrozkach
regeneruje. Bardzo dobra odmiana winniczna.
Wiszniowyj Rannyj
(rodzice: (Nimrang x Vitis amurensis) x (Pinot Nor
Precoce x Sork Liet Oktiabria) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Ukrainy. Odmiana o typowo
przerobowych cechach owoców. Pora dojrzewania
średnio wczesna do średnio późnej, zazwyczaj pod
koniec września. Wzrost krzewów umiarkowanie
silny, plenność dobra. Odporność na mączniaka
rzekomego i szarą pleśń średnio wysoka – przy silnej
infekcji potrzebna ochrona. Wytrzymałość na mróz krzewów średnio wysoka, do ok. -24°C. Grona średniej wielkości
(200 g), czasem prawie duże, stożkowate, średnio zwarte. Jagody kuliste o średnicy
ok. 16 mm, czarno-granatowe z gęstym woskowym nalotem. Moszcz intensywnie czerwony, kwaskowaty, o wiśniowym posmaku. Zawartość cukru w moszczu
w granicach 17–19%. Wino dobrej jakości, o ładnym, intensywnie czerwonym
zabarwieniu, wiśniowym smaku. Przy poprawnej winifikacja (zwłaszcza maceracji) możliwe osiągnięcie kategorii wina jakościowego.
Bianca
(rodzice: SV 12375 x Bouvier) – winorośl właściwa
pochodząca z Węgier. Pora dojrzewania owoców
średnio wczesna (21–30.IX). Wzrost umiarkowanie
silny, plenność krzewów dobra. Grona średniej wielkości (120–250 g) z luźno osadzonymi jagodami.
Jagody średniej wielkości wyrównane (16 mm),
kulisto-owalne, żółto-zielone o mocnej skórce zrośniętej z miąższem. Miąższ mięsisto-soczysty, słodki.
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Owoce pozostawione na krzewie dłużej na krzewach gromadzą większą ilość
cukru. Odporność krzewów na choroby grzybowe wysoka. Pędy drewnieją wcześnie i wytrzymują w pełni zimy, bez większych uszkodzeń spadki temperatur do
-25°C. Owoce osiągają w przeciętne lata zawartość cukru 16–20%. Grona średniej wielkości, cylindryczne lub cylindryczno-stożkowate. Na glebach cięższych,
bardziej wilgotnych i żyznych grona mogą być silnie zwarte. Wino o wysokiej
jakości. Wrażliwa na wiosenne przymrozki jednak dobrze się po przymrozkach
regeneruje. Bardzo dobra i atrakcyjna odmiana ze względu na smak owoców jak
również ze względu na możliwość otrzymania w polskim klimacie dobrego wina.
Seyval Blanc
(rodzice: Seibel 4995 x Seibel 4986) – hybryda miedzygatunkowa pochodząca z Francji. Odmiana
typowo przerobowa, ale stosowana często w uprawie przydomowej jako deserowa ze względu na
wysoką zawartość cukru 22%. Owoce dojrzewają
średnio późno (1-10.X), plenność krzewów wysoka
> 20 t/ha. Odmiana odporna na choroby grzybowe,
bardzo plenna, rzadko wymaga ochrony chemicznej.
Wytrzymałość krzewów na mróz wysoka w granicach
-28°C. Grona średniej wielkości, lekko zwarte (100–150 g).
Jagody średniej wielkości lub małe (12 mm), kuliste, barwy żółto-zielonej, soczyste, słodkie, bez wyraźnego aromatu. Odmiana dobrze sprawdzająca się w Polsce,
łatwa w uprawie. Owoce nadają się do wyrobu lekkiego wina wysokiej jakości.
Lepszej jakości wino można uzyskać z gleb gliniastych. Wzrost krzewów średnio
silny, a na glebach ubogich i suchych słaby. Uprawiając krzew na glebach żyznych
można stosować dłuższe cięcie łozy, a krzewy prowadzić w formie Guyota.
W uprawie na gorszych glebach należy stosować krótsze cięcie w formie Casenave’a. Najlepiej nadaje się do kupażowania z innymi bardziej aromatycznymi
winami. Odmiana nadaje się do uprawy w chłodniejszych rejonach Polski lub na
gorszych stanowiskach.
Regent
(rodzice: (Silvaner x Mueller-Thurgau) x Chambourcin)
– hybryda międzygatunkowa pochodząca z Niemiec.
Wcześnie wchodzi w okres owocowania (w 2–3 roku
po posadzeniu). Krzew nie jest wymagający co do
formy prowadzenia i długości pozostawionych
pędów. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna,
do średnio późnej (21–30.IX). Wzrost krzewów silny,
plenność dobra. Odporność na choroby grzybowe
wysoka - w korzystniejszych latach nie wymaga ochrony.
Pod warunkiem dobrego zdrewnienia pędów wytrzymuje
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mrozy do -24°C. Grona średniej wielkości (150–180 g), zwarte, z dość gęsto osadzonymi jagodami Jagody kuliste (15 mm), o barwie granatowej i bezbarwnym
miąższu. Wino ciemnoczerwone, bardzo wysokiej jakości, znacznie łagodniejsze
od win burgundzkich z uwagi na mniejszą zawartość tanin. W Niemczech praktykuje się kupażowanie moszczu Regenta i Pinot Noir. Odmiana wydaje się być
odpowiednia dla naszych warunków klimatycznych i powinna być uprawiana
w najcieplejszych rejonach Polski, na odpowiednich dla winorośli stanowiskach.
Jedna z najbardziej obiecujących odmian na wino czerwone. Wymaga jednak dalszych szczegółowych prób w różnych rejonach Polski.
Dornfelder
(rodzice: Helfensteiner x Heroldrebe) – Vitis vinifera – nowa odmiana pochodząca z Niemiec.
Odmiana typowo przerobowa, ale stosowana często
w uprawie przydomowej jako deserowa. Owoce
dojrzewają w pierwszej dekadzie października.
Odporna na choroby grzybowe, rzadko wymaga
ochrony chemicznej. Wytrzymałość krzewów na
mróz w granicach -24°C. Grona średniej wielkości
150–180g), wydłużone, lekko zwarte. Jagody średniej
wielkości lub małe (16 mm), kuliste, barwy granatowej
do czarnej, z delikatnym szarym nalotem, soczyste, słodkie, bez wyraźnego aromatu. Owoce o zawartości cukru 16–19%. Lepszej jakości wino można uzyskać
z gleb żyźniejszych. Odmiana nadaje się do uprawy w chłodniejszych rejonach
Polski i warta jest podjęcia szerszych prób w polowej uprawie. Plenność średnia
10–15 t/ha.
Müeller Thurgau
(rodzice: Riesling x Silvaner) – Vitis vinifera – odmiana
pochodząca z Niemiec. Rośnie dość silnie i wcześnie
wchodzi w owocowanie (11-20.IX). Ładne i smaczne
owoce o wyczuwalnym posmaku muszkatu. Jagody
o barwie żółto-zielonej (15 x 16 mm). Masa grona
wynosi około 200 g. Odporność na choroby średnio
wysoka, nieco niższa od odmiany Bianca, ale wyższa
od Hibernal. W okresie głębokiego spoczynku zimowego krzewy wytrzymują bez wyraźnych uszkodzeń
spadki temperatur do -21°C. Grona i jagody przy silnym
cięciu i uprawie na żyznej glebie są duże i b. duże. Skórka gruba. Jest to odmiana
typowo przerobowa. Zawartość cukru w soku wynosi 17–19%. Wytrzymałość na
mróz do -24°C Skórka gruba. Jest to odmiana typowo przerobowa. Zawartość
cukru w soku wynosi 17–19%. Odmiana przeznaczona jest do wyrobu wysokiej
jakości win białych.
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Riesling
(rodzice: Vitis vinifera) – odmiana pochodząca z Niemiec. Klasyczna odmiana winiarska uprawiana głównie w Niemczech, ale także we Francji, Hiszpanii,
Włoszech, Australii, USA, Chile, Ukrainie, Rosji i in.
Do uprawy w Polsce mało przydatna ze względu na
późny okres dojrzewania (11–20.10). Dość odporna
na choroby grzybowe. Wzrost umiarkowanie silny,
plenność krzewów dobra. Grona średniej wielkości
(10–140 g) z luźno osadzonymi jagodami (13 mm),
średniej wielkości, kulisto-elipsoidalne, jasnożółte do jasnozielonych. Pędy drewnieją wcześnie i wytrzymują w pełni zimy, bez większych
uszkodzeń spadki temperatur do -23°C. Owoce osiągają w przeciętne lata zawartość 15–18% cukru. Wino o wysokiej jakości typu Riesling. Wrażliwa na wiosenne przymrozki jednak dobrze się po przymrozkach regeneruje. Bardzo dobra
odmiana na wina musujące.
Saphira
(rodzice: Arnsburger x SV 1-72) – hybryda międzygatunkowa pochodząca z Niemiec. Odmiana typowo
przerobowa, o miękkich, soczystych owocach.
Pora dojrzewania wczesna, do średnio wczesnej
(21-30.X). Grona średniej wielkości (160–200 g)
z luźno osadzonymi jagodami (16 mm), średniej
wielkości, kulisto-elipsoidalne o barwie żółtej.
Plenność średnia do wysokiej. Odporność krzewów
na choroby grzybowe wystarczająca – w ochronie nie
stwarza większych problemów. Pędy drewnieją wcześnie
i wytrzymują w pełni zimy, bez większych uszkodzeń spadki temperatur podobnie
jak Riesling do -23° C. Wino bardzo dobrej jakości, o wyraźnym smaku i aromacie. Owoce zawierają w przeciętne lata zawartość cukru w granicach 16-18%.
Odmiana nie wymaga zbyt żyznych gleb, natomiast wymaga dobrze nasłonecznione stanowiska.
Hibernal
(rodzice: Chancellor x Riesling) – hybryda międzygatunkowa pochodząca
z Niemiec. Nowa odmiana niemiecka. Wzrost krzewów umiarkowanie silny,
wyrównany i niesprzyjający zagęszczaniu. Polecane cięcie średniej długości, lub krótkie – polecana forma Casenave'a. Plenność krzewów wysoka
(15-20 t/ha). Pędy drewnieją bardzo dobrze i bez większych uszkodzeń znoszą
mróz -28°C. Odporność na choroby grzybowe średnio wysoka. Pora dojrzewania
owoców późna (1–10.X), zbiór na wino możliwie jak najpóźniej, na krótko przed
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spodziewanymi przymrozkami. Wcześniejsza od Rieslinga 1–2 tygodnie. Pomimo późnej pory dojrzewania,
w owocach gromadzi się dużo cukru, w cieplejsze lata
znacznie powyżej 20%. Owoce średniej wielkości
14 mm), jasnozielone, grona zwarte (120 g) o smaku
korzennym. Wino bardzo wysokiej jakości w typie
Rieslinga, o wysokim ekstrakcie, bardzo przyjemnym aromacie. Kwasy organiczne wyraźne, dlatego
podczas wyrobu wina trzeba zadbać o sprawne przeprowadzenie fermentacji jabłkowo-mlekowej. Bardzo
dobra odmiana, jednak ze względu na późną porę dojrzewania owoców, do wykorzystania w najcieplejszych rejonach Polski, na najlepszych, nasłonecznionych i osłoniętych stanowiskach. Owoce stanowią bardzo
dobry surowiec do wyrobu win słomkowych (z podsuszanych winogron) oraz win
lodowych.
Leon Millot
Hybryda międzygatunkowa pochodząca z Francji.
Plenność krzewów jest wysoka. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zazwyczaj pod koniec września, przy
zawartości cukru 20–22%. Plenność krzewów dobra,
szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach.
W sprzyjających warunkach ochrona chemiczna
nie jest konieczna, chociaż krzewy są dość podatne
na mączniaka rzekomego. Mrozowytrzymałość w granicach -28°C. Owoce małe, kuliste, ciemnogranatowe.
Moszcz o jasnoczerwonym zabarwieniu, bez wyraźnego
aromatu, ale o bardzo przyjemnym smaku. Wino stołowe dobrej jakości, o nieco
zbyt niskiej kwasowości i aromacie wiśni, bzu i tytoniu. Jedna z najlepszych
odmian, z grupy tzw. „franko-amerykanów”. Ze względu na silny wzrost i wysoką
odporność na przemarzanie Leon Millot może być uprawiany także w wysokich
i przestrzennych formach.
Marechal Foch
(rodzice; Gold Riesling x (vitis riparia x vitis rupestris))
– hybryda międzygatunkowa wyhodowana we Francji
typowo przerobowa, o drobnych, ciemnogranatowych owocach i barwiącym moszczu. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna (zazwyczaj przełom
września i października). Wzrost krzewów bardzo
silny ze skłonnością do zagęszczania. Owoce drobne
(10 mm), czarno-fioletowe, dojrzewają w trzeciej dekadzie września. Grona średniej wielkości (100–120 g).
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Plenność krzewów wysoka. Odmiana wykazuje wysoką odporność na choroby
grzybowe i zazwyczaj nie wymaga ochrony chemicznej. Krzewy znoszą mrozy
-30°C. Wino o średniej zawartości czerwonego barwnika, pełniejsze w maku od
Leon Millot i wyższej zawartości kwasów organicznych, o aromacie wiśni, czarnego bzu i tytoniu. Wino z Marechal Foch zazwyczaj kupażuje się z Leon Millot.
Ze względu na silny wzrost i wysoką mrozowytrzymałość odmiana może być
uprawiana również w wysokich, przestrzennych formach. Możliwa do uprawy na
terenie całego kraju, nawet w okolicach o nie sprzyjającym klimacie dla innych
odmian.

Podejmując decyzję o założeniu winnicy chcielibyśmy pewnie jak najszybciej
doczekać się owocującej winnicy i zbioru winogron. To często skłania nas do zbyt
pochopnych działań a tym samym do popełniania błędów. Pamiętajmy jednak,
że uprawa winorośli jest dla cierpliwych.
Winorośl jest rośliną długowieczną i prawidłowo założona plantacja będzie przynosić korzyści przez pół wieku a nawet i dłużej. Dlatego zwłaszcza jeśli myślimy
o towarowej produkcji na większą skalę, warto poświęcić nawet dwa lata na
prawidłowe przygotowanie działki i zakup właściwych sadzonek. Na pewno nie
będzie to czas stracony a inwestycja przyniesie w przyszłości zyski nam i naszym
następcom.
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Załącznik nr 1
ODMIANY WINOROŚLI PRZEZNACZONE DO UPRAWY W CELU POZYSKIWANIA WINOGRON DO WYROBU WIN GRONOWYCH WG.
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI
z dnia 14 stycznia 2005 r. (poz. 121)
Odmiany winorośli o owocach jasnych
1

Aurora

11

Hibernal

21

Perła Alzaley

31

Sibera

2

Auxerrois

12

Kerner

22

Phoenix

32

Sylvaner

3

Bacchus

13

Merzling

23

Pinot Blanc

33

Traminer

4

Bianca

14

Milia

24

Ravat Blanc

34

Veltliner

5

Chardonnay

15

Muscat Blanc

25

Reform

35

Victoria
Gyöngye

6

Chasselas

16

Muscat Ottonel

26

Riesling

36

Vidal Blanc

7

Csaba Gyêngye

17

Müller Thurgau

27

Sauvignon Blanc

37

Vignoles

8

Cserszegi
Füszeres

18

Optima

28

Scheurebe

38

Zala Gyöngye

9

Devin

19

Orion

29

Serena

39

Zenit

10

Elbling

20

Ortega

30

Seyval

Odmiany winorośli o owocach różowych lub czerwonych
1

Fr 868-59,
s.Freiminer

3

Pinot Gris

2

Kernling

4

Siegerrebe

5

Traminer

Odmiany winorośli o owocach ciemnych
1

Alcon

11

De Chaunac

21

Marechal Foch

26

Pinot Meunier

2

Agni

12

Domina

22

Medina

27

Phoenix

3

Baco Noir

13

Dornfelder

23

Merlot

28

Regent

4

Cabernet Cubin 14

Dunaj

24

Oporto, s.
Portugalska
Niebieska

5

Cabernet Dorio

15

Frankovka, s.
Limberger

29

Rondo

6

Cabernet Dorsa

16

Frühburgnder,
s. Pinot Noir
Precoce

31

Turan

7

Cabernet Mitos

17

Frücher Rote
Malvasier, s.
Wietlińska
Czerwona
Wczesna

8

Cabernet
Sauvignon

18

Landot

25

Pinot Noir

9

Cascade

19

Leon Millot

30

Svatovavřinecké,
s. Saint Laurent

10

Chambourcin

20

Madeleine
Sylvaner

32

Zweigelt

Załącznik nr 2
Nakłady inwestycyjne założenia winnicy o pow. 1 ha
Lp.

Pozycja kosztów

Cena netto

1

Przygotowanie działki: odchwaszczanie,
siew poplonu, orka. bronowanie

5 000,-

2

Zakup nawozów: obornik (35tx80zł=2800) +
nawozy wapniowe w zależności od potrzeb

2 800,- + nawozy
wapniowe

3

Sadzonki (2,5m x 1m = 2,5m2) 10000/2,5 =
4000 szt. x 9 zł szczepione na podkładkach

36 000,-

4

Sadzenie maszynowe (4000 x 1,30zł) cena z 2015 roku

5 200,-

5

Paliki bambusowe (4000 x 0,50 zł)

2 000,-

6

Materiałów do wykonania rusztowań (słupki
skrajne, przelotowe, kotwy i napinacze, drut)

48 000,-

7

montaż rusztowań (ok. 200 rbh, ok. 50 h
pracy traktora z przyczepą i wiertnicą)

16 000,-

Razem
•
•
•

115 000

Koszty ogrodzenia winnicy – ok. 13 zł 1mb.
Koszt utrzymania winnicy (śr. ochrony roślin, prace pielęgnacyjne ręczne,
prace pielęgnacyjne mechaniczne 12 000–16 000 tys. rocznie.
Niezbędny sprzęt i maszyny do pielęgnacji i utrzymania plantacji:
– ciągnik ogrodniczy,
– opryskiwacz sadowniczy,
– glebogryzarka,
– brona talerzowa,
– kosiarko-rozdrabniarka, podkaszarka.
– narzędzia do cięcia i formowania winorośli (sekatory, wiązarki).
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