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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Winorośl
(Vitis vinifera)

Ojczyzną przodka europejskich odmian wino-
rośli jest zachodni Kaukaz, Azja Mniejsza i Bałka-
ny. Rytm biologiczny odmian wywodzących się 
od Vitis vinifera jest dość dobrze dostosowany do 
panującego w Europie klimatu umiarkowanego. 
Nie mniej jednak winorośl można uprawiać tylko  
w rejonach cieplejszych, o średniej temperaturze 
roku 8 stopni, a sezonu wegetacyjnego przynaj-
mniej 15 stopni Celsjusza. Im lato cieplejsze, tym 
winogrona są wyższej jakości. Wartość dietetyczna 
winogron wynika z wysokiej zawartości cukrów 
prostych. Winogrona zawierają też kwasy orga-
niczne, mikroelementy, witaminy, kwas winowy  
i inne substancje. Światło, obok wysokiej tempera-
tury, decyduje o  przydatności stanowiska do upra-
wy winorośli. Dobre naświetlenie krzewów jest 
niezbędne do obfitego zakładania pąków kwiato-
wych, a więc i owocowania w roku następnym.

Winorośl nie ma zbyt wysokich wymagań gle-
bowych. Pod jej uprawę nadają się niemal wszyst-
kie typy gleby, z wyjątkiem mokrych i zasolonych. 

Optymalne PH gleby waha się w granicach 6,5 – 
8. Jeśli gleba jest silnie wapienna, to należy upra-
wiać winorośl szczepioną na specjalnie dobranych 
podkładkach, w przeciwnym razie rośliny cierpią 
od chlorozy, a nawet giną. Krzewy winorośli mają 
największe zapotrzebowanie na wodę na począt-
ku okresu wegetacji i w czasie dojrzewania kiedy 
owoce zaczynają mięknąć. Wskazane jest sadzić 
kilka odmian, aby zapewnić warunki do krzyżowe-
go zapylania kwiatów.

Prawidłowe przygotowanie ziemi pod winnicę 
jest niezmiernie ważne, ponieważ często pozostaje 
ona na tym samym miejscu przez 30-50 lat. Pod-
stawowym zabiegiem jest wzruszenie ziemi do 
głębokości nie mniejszej niż 60 cm. Ma to na celu 
stworzenie korzystnych warunków powietrznych  
i pokarmowych dla korzeni, których główna masa 
rozwija się w warstwie do 40 cm głębokości.

Winorośl rozmnaża się przez sadzonki, przez 
szczepienie lub z odkładów. Należy sadzić tylko 
silne i dobrze ukorzenione 1-2 letnie rośliny. Pod-
ziemna część sadzonki, na której rozwinęły się 
korzenie, powinna mieć przynajmniej 30 cm dłu-
gości, z dobrze wykształconymi czterema pąkami. 
Korzenie boczne powinny mieć przynajmniej 15 cm 
długości. Winorośl sadzi się wiosną, od marca do 
połowy maja, kiedy tylko ziemia obeschnie. Ro-
śliny do sadzenia przygotowuje się w następujący 
sposób: korzenie w dolnej części sadzonki skraca się 
do 10 cm, wyrastające zaś wyżej wycina się cał-
kowicie. Pęd skraca się na dwa oczka, a jeżeli są 
dwa pędy, to drugi skraca się na jedno oczko. Cię-
cia dokonuje się około 2 cm nad oczkiem, co uchro-
ni je przed zaschnięciem. Tuż przed sadzeniem do-
brze jest zanurzyć korzenie w papce przygotowanej  
z gliny i krowieńca. Dołki do sadzenia powinny 
być trochę głębsze niż wynosi długość sadzonek. 
Na dnie usypuje się kopczyk z żyznej ziemi zmie-
szanej z kompostem i ustawia na nim sadzonkę 
tak, aby wierzchołek wystawał około 4 cm nad 
powierzchnię ziemi. Następnie napełnia się dołek 
do połowy żyzną ziemią przemieszaną z kompo-
stem (ale nie z obornikiem), a następnie obficie 
podlewa. Po wsiąknięciu wody wypełnia się do-
łek ziemią, ubijając ją. Posadzone rośliny nakrywa 
się płytkimi kopczykami z ziemi, które będą chro-
niły rozwijające się pąki przed przymrozkami lub 
zaschnięciem. Jeśli sadzi się rośliny przy ścianie, to 
do dołka wbija się kołek, do którego później przy-
wiąże się wyrastające pędy. Sadzonkę ustawia się 
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w dołku skośnie, aby korzenie znalazły się dalej od 
ściany.

Wiosną i w pierwszej połowie lata podlewa się 
rośliny w miarę potrzeby. W lipcu zaprzestaje się 
podlewania. Winorośl można ciąć, poczynając od 
połowy grudnia. Lepiej jest jednak wykonać ten 
zabieg w drugiej połowie zimy, kiedy już minie 
niebezpieczeństwo nadejścia silnych mrozów. Cię-
cie najlepiej jest wykonać w lekko mroźne dni, 
ostrym sekatorem, a grubsze gałęzie piłką, zawsze 
około 2 cm nad oczkiem. W celu uzyskania wy-
sokiego plonu dorodnych owoców, pędy owo-
conośne odmian stołowych tnie się na 1-3 oczek. 
Pozostawiając więcej oczek, uzyskamy plon ni-
skiej jakości, a krzew ulegnie wyczerpaniu. Sposób 
cięcia dostosowuje się do właściwości odmiany 
oraz wieku i siły wzrostowej krzewów. W okresie 
wegetacyjnym pędy wiąże się do kołków lub dru-
tów, wyłamując regularnie pojawiające się na nich 
pędy boczne. Nie robi się tego jedynie na krze-
wach w pierwszym i drugim roku po posadzeniu, 
aby nie zmniejszyć ich powierzchni asymilacyjnej  
i uzyskać silniejsze krzewy.

W końcu czerwca lub w lipcu pędy posiadają-
ce grona uszczykuje się na 10-12 liści, a pędy bez-
płodne wyłamuje. Spośród wyrastających pędów 
bocznych pozostawia się trzy najwyżej położone,  
a inne usuwa. W końcu sierpnia, gdy zbliża się 
okres dojrzewania winogron, ucina się wierzchołki 
pędów bocznych, co sprzyja dojrzewaniu owoców.

Dla amatorów godne polecenia jest prowadze-
nie winogron w formie jedno lub dwuramiennego 
sznura poziomego. Można go uformować na pień-
ku dowolnej wysokości. Rozpinaną na ścianach 
winorośl można prowadzić w formie nieregularnej. 
Łozę przywiązuje się do rusztowania, rozkładając 
ją tak, aby pędy nie zacieniały się wzajemnie. Ra-
miona formuje się stopniowo, jedno w roku, aby 
silnie rosły. Pędy owoconośne na ramionach tnie 
się krótko (na 1 oczko) i długo (4-5 oczek).

Owoce odmian stołowych zbiera się w miarę 
dojrzewania i nabierania typowego koloru. Grona 
odcina się sekatorem lub ostrym nożem i układa 
ostrożnie do płytkich pojemników, aby się nie 
gniotły. Nadpsute jagody odrzuca się. 

Odmian winorośli jest ponad 6 000. Najlepsze 
są mieszańce amerykańsko-europejskie ze wzglę-
du na mrozoodporność oraz mniejszą podatność na 
bawełnicę.

Winogrono odmiany „Portugalska niebieska” 
dojrzewa w końcu września. Jest to odmiana pien-
na o małych wymaganiach glebowych, stołowa, 
ale nadaje się też na wino.

Inna odmiana „Müller Thurgau” jest przykła-
dem odmiany stołowo przetwórczej. Jest bardzo 
plenna, wymaga stanowiska przewiewnego, to-
leruje dużą zawartość wapnia w glebie. Owoce 
dojrzewają w drugiej połowie września. Można ją 
uprawiać w rejonach chłodnych.

Winogrona nadają się na soki, wina, rodzynki, 
nalewki. Jak się robi soki i wina, to każdy wie. Po-
daję przepis na nalewki z winogron.
Nalewka winogronowa z ciemnych winogron

Sezonowość jesień. Czas przygotowania: mini-
mum 3 miesiące

Składniki: dojrzałe ciemne winogrona hodowa-
ne przy altanach i ścianach domów, spirytus 75%, 
cukier (75dkg na każdy litr alkoholu.
Sposób przygotowania:

Winogrona opłukać, obrać z szypułek i wsypać 
do słoja tak, by sięgały 2 cm poniżej jego górnej 
krawędzi. Zalać je spirytusem (powinien je całko-
wicie przykryć). Słój dokładnie zamknąć i odsta-
wić na 6 tygodni. Następnie alkohol zlać do bute-
lek, a owoce zasypać cukrem. Naczynie z owocami 
pozostawić w ciepłym miejscu i często nim wstrzą-
sać. Kiedy cukier się rozpuści, zlać syrop, połączyć 
z nalewem alkoholowym i pozostawić nalewkę do 
sklarowania.

Tę bardzo aromatyczną nalewkę można pić już 
miesiąc później, ale najlepiej zbytnio się z tym nie 
śpieszyć, bo im starsza, tym lepsza.
Winogronówka gotowana

Sezonowość jesień
Czas przygotowania 1-2 dni
Składniki: 1 kg winogron, 1,5 l wody, 100 liści 

wiśni, 75 dag cukru, cukier waniliowy, 1 opakowa-
nie kwasku cytrynowego lub 125 ml soku z cytry-
ny, 1 l spirytusu.

Sposób przygotowania: wszystkie składniki za-
gotować, na następny dzień przecedzić – wydusić 
owoce, dodać cukier, paczkę cukru waniliowego  
i kwasku cytrynowego lub soku z cytryny. Po-
nownie zagotować, gdy baza do nalewki ostygnie, 
dodać 1 litr spirytusu. Rozlać do 
butelek i nalewka gotowa jest do 
spożycia, ale lepiej poczekać kilka 
tygodni, aby lepiej się wyklarowa-
ła.
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