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WINNICE I WINIARNIE. Podsumowanie sezonu 2021

Winny sezon 
Zakończył się tegoroczny sezon 
w dolnośląskich winnicach, 
a zaczął w winiarniach. Jaki był 
2021 rok w winnicy? Można 
zdecydowanie stwierdzić, że inny 
niż przez ostatnich kilka lat.  
Był to czas nowych doświadczeń 
dla polskich winiarzy. 

Ostatnie lata były upalne, z niewielką 
ilością opadów. Taka pogoda sprzyja 
rozwojowi chorób grzybowych wi-

norośli, ale też lepszemu dojrzewaniu 
winogron. Oznacza to możliwość 
wyprodukowania dobrych, wyrazi-
stych win. 

Tegoroczne żniwa winogronowe, 
mimo obfitości, dały jagody o mniej-
szym stopniu dojrzałości technolo-
gicznej. Wina można z nich wypro-
dukować więcej niż w  poprzednich 

latach, ale niekoniecznie porówny-
walnej jakości. Jednak rok w winiarni 
dopiero się zaczyna i na ocenę efek-
tów przyjdzie nam zaczekać kilka 
miesięcy.
 

Spóźniona wegetacja
Wiosenna wegetacja na  Dolnym 
Śląsku, opóźniona o dwa, a  lokalnie 
nawet o  ponad trzy tygodnie, była 
pierwszym symptomem tegorocz-

nych anomalii. Obfitość wiosen-
nych opadów i niewielkie miejscowe 
przymrozki dały winiarzom nadzieję 
na  korzystne warunki dalszej wege-
tacji i dobre plony. 

Niestety, chłodna wiosna i mokre lato 
oraz niewielka liczba dni słonecznych 
były zapowiedzią problemów z uzy-
skaniem korzystnych parametrów 

technologicznych winogron. Jest to 
niezbędne do  ich przerobu na  wino 
o  dobrych parametrach sensorycz-
nych i fizyko-chemicznych.

Cukru coraz mniej
Tabela na następnej stronie przed-
stawia pomiary zawartości cukru 
w winogronach metodą refraktome-
tryczną dla kilku odmian winoro-
śli, w  jednej z dolnośląskich winnic, 
w  momencie zbioru, w  ostatnich 
trzech latach 2019–2021.
Przytoczone dane pokazują, że   
w trzech ostatnich latach, w każdym 
kolejnym roku winogrona dojrze-
wały później i  miały niższą zawar-
tość cukru. Przekładało się to na ich 
wyższą kwasowość. W  tym roku te 
parametry były najniższe, co skut-
kowało decyzją ministra rolnictwa 
o wyrażeniu zgody na wzbogacenie 
moszczu. Ta decyzja umożliwia wy-
tworzenie win o wyższej zawartości 
alkoholu.

Słodko-kwaśny
Jednym z  najistotniejszych parame-
trów dla winiarza jest uzyskanie przez 
winogrona odpowiednio zbalanso-
wanych wielkości zawartości cukru 
i  kwasowości. Żeby osiągnąć te pa-
rametry w określonym czasie, jagody 
potrzebują odpowiedniej liczby sło-
necznych dni. W  mijającym sezonie 
było ich dla winogron zbyt mało, co 
znalazło potwierdzenie w  decyzji 
Ministerstwa Rolnictwa dotyczącej 
wzbogacania moszczu.

Wzbogacanie  
moszczu

Czym jest wzbogacanie moszczu 
i co ma na celu? To jedna z praktyk 
enologicznych, określona w  załącz-
nikiem VIII Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i  Rady (UE)  
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nr 1308/2013 z  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspól-
ną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Praktyki enologiczne są stosowane tylko dla zapewnienia wła-
ściwego procesu winifikacji w  określonych warunkach i  nie 
mogą być stosowane w  celu polepszania parametrów wina 
w dowolny sposób, bez uzasadnienia. 

Cukrowe parametry
Zatem wzbogacania moszczu nie należy mylić z  dosładza-
niem wina, jako produktu finalnego, chociaż i w jednym, i dru-
gim przypadku, polega ono na dodaniu cukru do moszczu i do 
wina. Jaka jest, więc różnica? Otóż cukier do wzbogacania 
moszczu, posiada ściśle określone parametry, a cały proces 
może odbywać się w następujący sposób:
•	  poprzez dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu wi-

nogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego mosz-
czu winogronowego – w przypadku świeżych winogron, 
moszczu winogronowego w trakcie fermentacji lub mło-
dego wina w trakcie fermentacji,

•	  poprzez dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu wi-
nogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego mosz-
czu winogronowego lub poprzez częściowe zagęszcze-
nie łącznie z osmozą odwrotną – w przypadku moszczu  
winogronowego,

•	  poprzez częściowe zagęszczenie w wyniku schłodzenia – 
w przypadku wina.

Przepisy unijne ściśle określają warunki wzbogacania moszczu 
w zależności od strefy uprawy winorośli, w której znajduje się 
dane państwo. Polska znajduje się w strefie, w której dozwolo-
ne jest wzbogacanie moszczu, ale praktyka ta:
•	  nie może zwiększyć naturalnej objętościowej zawartości 

alkoholu o więcej niż 3%,
•	  nie może zwiększyć całkowitej objętościowej zawartości 

alkoholu świeżych winogron, moszczu winogronowego, 
moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego 
wina w trakcie fermentacji lub wina, do ponad 11,5% ob-
jętości.

Na zasadach odstępstwa, państwa członkowskie mogą pod-
nieść górną granicę całkowitej objętościowej zawartości alko-
holu produktów (w strefie położenia Polski) do 12% objętości 
dla czerwonego wina. 

Tabela. Zawartość cukru wybranych odmian winorośli w momencie zbioru w latach 2019–2021 w jednej z dolnośląskich winnic

Odmiana
Stężenie  
cukru

Termin zbioru

28.09.2021 03.10.2020 09.10.2021 04.09.2019 22.09.2020 25.09.2021

Seyval Blanc °Bx 20,5 20,0 19,2      

Regent °Bx 21,0 20,6 19,2      

Solaris °Bx       25,2 24,8 22,2

Wszystkie te działania są ściśle określone i muszą być 
przeprowadzone z  instytucjami sprawującymi nadzór 
nad jakością prowadzonych praktyk. W  przypadku 
Polski instytucją, którą obowiązkowo należy poinfor-
mować (w formie zgłoszenia na  stronie www) o  za-
miarze przeprowadzenia czynności jest Wojewódzki 
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych. Robmimy to z  co najmniej 48-godzinnym 
wyprzedzeniem.

Wzbogacać czy nie wzbogacać
Należy jednak zastanowić się czy w ogóle wzbogacać 
moszcze? Wszak, zgodnie z  obowiązującym prawem 
w Polsce (Dz. U. 2011 Nr 120 poz. 690 z dnia 12 maja 
2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i  organizacji rynku wina), wino 
jest produktem, który zawiera minimum 8,5% zawar-
tości objętościowej alkoholu. 
Nawet obecny trudny rok pozwala na osiągnięcie tych 
parametrów. Czy zatem chcemy wyprodukować wino, 
jakie może powstać w  naturalnych warunkach, czy 
chcemy je podrasować? W ten sposób zapewne uzyska-
my lepsze parametry, ale czy pozostaniemy w zgodzie 
z naturą?
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