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WINOROŚLARSTWO. ABC dla początkujących

Zakładamy winnicę
W ostatnich dwóch numerach przedstawiliśmy najpopularniejsze 
odmiany winorośli uprawiane w dolnośląskich winnicach. 
Dla przypomnienia najpopularniejsze odmiany białe to Riesling,  
Solaris i Chardonnay, a odmiany czerwone – Regent, Pinot Noir 
i Cabernet Cortis. Zapewne w miarę powstawania nowych winnic, 
pojawią się nowe odmiany, które zainteresują dolnośląskich 
winogrodników i wyprą te popularne dziś. 

Tymczasem mamy podstawową wie- 
dzę, jaka winorośl sprawdzi się w upra-
wie na naszym terenie. Jest to istotne, 
kiedy już dojrzejemy do  podjęcia de-
cyzji o  założeniu winnicy. Ta wiedza 
pozwala na uniknięcie długich ekspe-
rymentów w  doborze odpowiednich 
odmian do  naszej przyszłej winnicy. 
A to przyspieszy uzyskanie ostateczne-
go efektu, jakim jest wyprodukowanie 
własnego wina.

Lokalizacja, czyli stok
Dobór odpowiednich odmian wino-
rośli to tylko jeden z wielu elementów, 
na który należy zwrócić uwagę przy za-
kładaniu winnicy. Ale zanim do niego 
dojdziemy, skupmy się na  znalezieniu 
odpowiedniej lokalizacji. W  naszych 
warunkach klimatycznych najlepszą 
lokalizacją są stoki wzgórz o  niewiel-
kim nachyleniu południowo-zachod-
nim, które są najlepiej doświetlone, 
co ma istotne znaczenie w przypadku 
winorośli. 

Na rysunku 1 zaznaczono najlepsze  
w Polsce tereny pod uprawę 
winorośli.

Kolejnym nie mniej ważnym elemen-
tem jest liczba dni słonecznych, które 
pozwolą na  osiągnięcie dojrzałości 
technologicznej winogron. Oznacza to 
osiągnięcie odpowiedniej zawartości 
cukru i  kwasowości, co przekłada się 
na parametry produkowanych win. 

Najważniejszy odczyn
Winorośl jest rośliną, która nie wyma-
ga żyznych gleb i bardzo dobrze czuje 
się na glebach IV i V, a nawet VI klasy 
bonitacyjnej. Posiada jednak wysokie 
wymagania co do  odczynu podłoża. 
Najbardziej korzystny jest obojętny 
odczyn gleby w  zakresie 6,5–7,2 pH. 
Oczywiście wiele odmian ma szczegól-
ne wymagania glebowe, znacznie więk-
sze niż przeciętne, dlatego też istotny 
jest ich odpowiedni dobór do  siedli-
ska o  określonej glebie. To pozwala 

na osiągnięcie w miarę podobnych wa-
runków plonowania. 
Do właściwego wzrostu winorośl po-
trzebuje dużych ilości wody, ale głęboki 
system korzeniowy zapewnia jej odpo-
wiednią ilość wody bez konieczności 
podlewania. W przypadku nadmiernej 
suszy, niektóre odmiany wymagają do-
datkowego zasilania wodą. 

Analiza gleby
Po znalezieniu odpowiedniej działki 
na przyszłą winnicę i przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazane jest po-
branie próbek gleby i  wykonanie jej 
analizy w Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej. Wyniki badania określą 
nam zawartość mikro- i makroelemen-

tów, odczyn pH gleby, możemy także 
uzyskać specjalistyczne zalecenia, ja-
kie zastosować nawożenie, żeby glebę 
optymalnie przygotować do nasadzeń. 
Kiedy wiemy już, jaka jest zasobność 
gleby naszej przyszłej winnicy oraz 
jakie odmiany chcielibyśmy posadzić, 
skonsultujmy ze specjalistą lub z  do-
świadczonym winiarzem, czy nasze sa-
dzonki mogą być sadzone na własnym 
korzeniu, czy na podkładce odpowied-
niej do parametrów gleby. W przypad-
ku winorośli właściwej (Vitis vinifera) 
będą to zapewne sadzonki na  pod-
kładkach, a w przypadku mieszańców 
międzygatunkowych (hybrydy) część 
sadzonek może być na własnym korze-
niu.

Wymagający  
jak Riesling

Odmiany winorośli Vitis vinifera (np. 
Chardonnay, Riesling, Pinot Noir) są 
mniej plenne i  bardziej wymagające, 
zwłaszcza dla początkujących wino-
grodników dopiero nabywających wie-
dzę w  dziedzinie uprawy i  produkcji 
wina. Posiadają one mniejszą odpor-
ność na  choroby, zwłaszcza grzybowe 
i  mrozy niż mieszańce międzygatun-
kowe (np. Seyval Blanc, Johanniter, 
Rondo, Regent). Z drugiej strony na-
leży mieć na  uwadze, że  inwestycja 

Rys. 1.  Lokalizacja. 
Żródło: www.winnica.golesz.pl/stanowisko-pod-winnice.html
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w  winnice niesie za  sobą długookre-
sowe skutki decyzji podjętych w  fazie 
planowania inwestycji. 

Wszelkie zmiany związane, na  przy-
kład z wymianą nasadzonych odmian, 
będą obciążone dodatkowymi koszta-
mi i kilkuletnim opóźnieniem w uzy-
skaniu optymalnych plonów i  wiel-
kości produkcji wina. Dlatego przed 
ostateczną decyzją związania się z  tą, 
jakże piękną, przyjemną i dostarczającą 
satysfakcji pasją, wskazana jest głęboka 
analiza i fachowe doradztwo. 

Jesienią albo wiosną
Decyzja została podjęta, zakłada-
my winnicę na  kilkudziesięcioarowej 
działce. Rozważamy termin rozpoczę-
cia sadzenia winorośli. Mamy dwa wa-
rianty – sadzimy jesienią, w listopadzie 
lub wiosną, w  drugiej połowie kwiet-
nia. Oba terminy są dobre, oba mają 
swoje plusy i minusy. 

Obsypywanie 
czy podlewanie

Przy sadzeniu jesiennym nie musimy 
sadzonek podlewać, ale należy je ob-
sypać około 30 cm kopczykami ziemi 
chroniącymi roślinę przed zimowymi 
mrozami.  Natomiast wiosną, po  za-
kończeniu występowania wczesnowio-
sennych przymrozków, rozgarniamy, 
wykonane kopczyki w celu ułatwienia 
wegetacji młodym roślinom. 
W  wariancie sadzenia krzewów wio-
sną, nie musimy wykonywać kopczy-
ków, wystarczy obsypywać je kilkucen-
tymetrową warstwą ziemi. Ale w  tym 
przypadku zajdzie zapewne koniecz-
ność podlewania nowo posadzonych 
krzewów. 

Nasadzenia wiosenne mają tę zaletę, 
że wiosna i lato umożliwią ukorzenie-
nie się nowo posadzonym krzewom 
na  tyle, że  nadchodząca zima nie bę-
dzie dla nich tak dużym zagrożeniem, 
jak dla krzewów posadzonych jesienią.

Kupujemy sadzonki
Zamierzamy zakupić sadzonki. Wy-
braliśmy kilka odmian winorośli bia-
łej i  czerwonej. Sadzonki na własnym 
korzeniu oraz na dobranych podkład-
kach odpowiednich do  gleby na  na-
szej działce. Odpowiednie podkładki, 
na  których zaszczepione są krzewy, 
wpływają ponadto na  zwiększenie 
mrozoodporności i plenność krzewów, 
a  przede wszystkim zabezpieczają je 
przed szkodnikiem winorośli filokserą 
wińcem.

Ze znanej szkółki
Pamiętajmy, żeby sadzonki do  profe-
sjonalnej uprawy kupować w znanych, 
specjalistycznych szkółkach, które 
sprzedają zdrowy materiał wysokiej 
klasy, gwarantujący dobry wzrost ro-
ślin. Przy większej liczbie sztuk, moż-
na rozważyć zakup w profesjonalnych 
szkółkach zagranicznych ościennych 
krajów winiarskich (Czechy, Niemcy, 
Austria). Taki zakup może się okazać 
atrakcyjny cenowo. 

Sadzimy
Trzon korzeniowy naszych sadzonek 
powinien mieć długość 25–35 cm, być 
dobrze ukorzeniony i osadzony w doł-
ku, na  głębokości około 40-45 cm.  
W  pierwszych latach po  posadze-
niu należy usuwać korzenie podpo-
wierzchniowe, żeby stworzyć roślinom 
jak najlepsze warunki rozwoju głębo-
kiego ukorzenienia, które zabezpieczy 
je w dostateczną ilość wody gruntowej 
podczas okresów z niedostatkiem opa-
dów. 

Patrz rys. 2

Za płotem
Kolejnym ważnym elementem realiza-
cji naszego planu jest ogrodzenie win-
nicy w  celu ochrony winorośli przed 
dziką zwierzyną i ingerencją osób nie-
powołanych.
Wybraliśmy jeden z  wariantów. Roz-
ważamy następny problem – czy nasza 
winnica będzie niewielka, gdzie bę-
dziemy wykorzystywać siłę własnych 
mięśni, a może większa i skorzystamy 
z  mechanizacji (ciągnika ogrodnicze-
go z niezbędnymi akcesoriami – opie-
laczem, opryskiwaczem, itp.) Jest to 
istotne, bo te decyzje będą miały wpływ 
na  odstępy między rzędami i  odle-
głości między krzewami w  rzędach. 
Uwzględniając polskie warunki, krze-
wy sadzi się zachowując odstępy mię-
dzy rzędami 2,0–2,5 m, w  odległości 
0,80–1,20 m w rzędzie. Przy ręcznych 
pracach wystarczający będzie rozstaw 
rzędów 2 m, przy wykorzystaniu cią-
gników około 2,5 m, a przy odmianach 
silnie rosnących i rozkrzewiających się, 
prowadzonych na  wysokim pniu, sze-
rokość międzyrzędzi może dochodzić 
do 3,0–3,5 m.

Przywiązany do palika
Na tym etapie pomijamy rozważa-
nia na  temat budowania rusztowania 
i  sposobu prowadzenia winorośli. Są 
to kolejne istotne czynności, który-
mi zajmiemy się w  drugim i  trzecim 
roku rozwoju naszej winnicy. Istotnym 

zagadnieniem jest jednak umiesz-
czenie w  czasie sadzenia przy każdej 
roślinie palików o  wysokości około  
1,60–2,0 m, do  których będziemy 
przywiązywać krzew w  kolejnych fa-
zach wzrostu w  pierwszym i  drugim 
roku. Najczęściej stosowane są paliki 
bambusowe, z włókna szklanego i pręty 
metalowe. Jeżeli w przyszłości zamie-
rzamy zwiększenie areału nasadzeń, 
warto zainwestować w bardziej trwałe 
paliki z  włókna szklanego, w  innym 
przypadku nasze oczekiwania spełnią 
tyczki bambusowe, które po  3 latach 
raczej będą mało użyteczne.

Zakończyliśmy pierwszy etap zakła-
dania winnicy. Oczekujemy rozpoczę-
cia wegetacji. W maju czeka nas czas 
obserwacji i  fascynacji wzrostem 
naszych winorośli. Planujemy kolej-
ny etap ochrony przed szkodnikami 
i  chorobami oraz zabiegi agrotech-
niczne, ale to temat na kolejne rozwa-
żania.

źródło: Myśliwiec R.; Wawro E. i in.: Winorośl i Wino. Praca 

zbiorowa. Jasło, 2018.
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Rys. 2. Sposób prawidłowego 
sadzenia winorośli
Żródło: www.winnica.golesz.pl/
ABC-zakladania-winnicy.html

03/2021 twój doradca ROLNICZY RYNEK 


