Vinohradnictví

1. Bohužel u nás ve viniční trati „Pod Sádkem“ se na celých 6 hektarech podepsala
nepřízeň počasí (kroupy a neuvěřitelné
množství srážek v relativně krátkém období). Proti Slovácku, kde je úroda někde
i nadprůměrná, zde vinice silně napadla
peronospora a následně i padlí. Úroda
bude kromě odrůd PIWI sotva poloviční
oproti minulým rokům. PIWI odrůdy se
jeví přece jen lépe, ale i mezi nimi byly
samozřejmě rozdíly. Nejlepší sklizeň bude
z odrůd Solaris, Festivalnylj a Hibia. Nejhůře je na tom Merzling a Regent. Za 35
let, co zde vinařím, nepamatuji takové postižení houbovými chorobami vinic, a to
i přesto, že jsem chemicky ošetřoval.
2. Tak dopady určitě budou a ne malé. Postihnou všechna vinařství. Dnes je mnoho
vinařství založených na agroturistice a ta
poté, co se pozvolna zvedala, nyní opět
opadne. Už jaro nám dalo všem zabrat a lepší to nebude ani na podzim. A to společně
s tlaky na ceny spojenými s dovozem cizích
vín tato negativa ještě vystupňuje. Nikde
také nevidím od státu jakýsi „záchranný
pás“ pro moravské a české vinaře v podobě
jednoduchých a razantních ekonomických
řešení, týkajících se zlepšení agroturistiky
a prodeje vín. V poslední době mně i připadá, že už méně jako vinaři bojujeme o naše
výsostnější postavení na zemědělském nebi.
Lubomír Lampíř

1. Zatím jsme toho moc nesklidili, pouze
Sauvignon na kabinetní víno při 19,4 °NM
a Muškát žlutý z Ořechovky při 21,5 °NM
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a Muškát moravský z Pod Mušlova taktéž
při 21,5 °NM. Mají nádhernou aromatiku,
hodnotu pH i kyseliny mají v pořádku.
Množství je každopádně vyšší než loni,
ale zajíci se sčítají až po honu a výnos až
ve sklepě. Tyto řádky píšu 25. 9., kdy prší
a ještě bude. Času využíváme, lahvujeme
poslední vína z loňska, která ležela dlouho na moravském sudu. Tipuju, že letos
to bude boj s nazrálostí červených, a uvidíme, co vlašáky a rýňáky. Tam zase třeba
potěší botrytida.
2. Jednoduché to nebude, ale kdo má reálné objemy pro zvolené distribuční kanály,
loajální zákazníky, značku a dobrý poměr
kvalita/cena, ten na tom bude lépe. Plakat a hašteřit se můžeme, ale komu tím
pomůžeme? Je třeba vidět slunce a využít
čas ke komunikaci s koncovým spotřebitelem a vychovávat ho k podpoře regionálních produktů a jejich stvořitelů.
Tomáš Vican, Rodinné vinařství Vican

1. Vzhledem k „normálnímu“ datu začátku vinobraní je na takové hodnocení příliš brzy. Prozatím jsme na začátku sběru
odrůd Sauvignon, muškátů, Müller Thurgau a postupně i pinotových odrůd Chardonnay a Rulandské šedé. Momentálně
jsou kvalita i množství slušné. Nicméně
velmi bude záležet na průběhu počasí na
konci září. Stále je většina hroznů ve vinici, a pokud přijdou deště, může to významně ovlivnit zdravotní stav hroznů.
2. Momentálně je naším hlavním úkolem
zabezpečit sklizeň a zpracování hroznů
a zvládnout letošní kampaň. V rámci toho
jsme zavedli opatření na ochranu našich
zaměstnanců a minimalizaci rizika možného přenosu během pracovní doby.
Zbyněk Žiška, Mikrosvín
1. Kvalita hroznů je zatím velmi dobrá, zdravotní stav je výborný. Dozrávání
však probíhá pomaleji než v minulých ročnících. Určitě bude termín sběru o 2 až 3
týdny opožděný.

Hrozny jsou u nás aromatické, zatím
s vyšším množstvím kyselin.
Množství bude podobné loňskému ročníku s malými odchylkami v rámci odrůd.
Některé odrůdy mají o něco vyšší výnos
a některé zase nižší. Zatím jsou odchylky
v rozmezí 5 %.
2. Dle mého názoru se budou dopady
v rámci našeho oboru bohužel dále prohlubovat; kvůli rušení vinařských akcí
a opětovnému omezování provozu restaurací a dalších gastro zařízení bude stále
větší problém s odbytem vín. Jsme velmi
rádi, že zákazníci našli cestu nákupu vína
přes internet v rámci e-shopů. Nicméně
pokles odbytu v gastronomii bude stále
znatelný.
Iva Šantavá, Víno Blatel

1. Letošní rok nám počasí nepřálo,
v období květu révy vinné, v červnu, napadlo 426 mm srážek a bylo nebývale
chladné počasí, 40 % soukvětí neodkvetlo
a sklizeň to výrazně množstevně ovlivnilo.
Zbytek vypadá uspokojivě – sklízíme vyzrálé hrozny s dobrou cukernatostí i pH,
i když množství je zhruba o 20 % nižší,
než je průměr.
2. Koronavirová krize je pohromou nejen pro vinaře – nekonají se akce, restaurace nemají tak velkou spotřebu, zahraniční turisté nejezdí.
Jsme rádi, že stoupá prodej ze dvora
a také online, to je pozitivní, ale celkově
je propad tržeb kolem 20 %.
Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora

