Уместо увода...

Д

раги пријатељи Пољопривредне школе
„Вршац“, излагачи, посетиоци, професори и
ученици, пред вама је још један број Виноградарских
новина, новина које потврђују и писаним путем
остављају траг у историји на једну лепу традицију
школе, прославу Св. Трифуна и 21. Манифестацију
оцењивања квалитета вина и ракија.
Прошла 20. Јубиларна Манифестација оцењивања
квалитета вина и ракија, у оквиру прославе
св. Трифуна, била је рекордна по питању броја
узорака, оцењено је преко 80 вина и ракија.
Ове године број донетих узорка нешто је мањи
и броји тачно 65 вина и ракија, што осликава
вишегодишњи просек.
Као и ранијих година, оцењивање сваког
узорка је вршено у виду хемијских анализа и
органолептичких дегустација, што је коначно
резултовало рангирањем такмичара који су унети
у табелу и у овом броју виноградарских новина.
Као и ранијих година хемијске анализе ракија
и вина вршили су наши драги пријатељи из
Енолошке станице Вршац и Вршачких винограда
којима се и овог пута искрено захваљујемо. Ова
предузећа данас располажу са изузетном опремом
за хемијске анализе ракија и вина те су добијени
резултати референтни. Без њиховог несебичног
залагања ова манифестација не би била оволико
успешна.
Хемијске анализе раде и ученици и њихови
професори у Пољопривредној школи, али они
више служе као контрола и вежба ученика смера
Техничар за биотехнологију и Прехрамбени

техничар.
У рано пролеће професори и ученици
пољопривредне струке почели су подизање
огледног винограда у непосредној близини школе,
са различитим сортама винове лозе, стоним,
бесеменим, сортама за висококвалитетна бела
вина и црна вина. У плану је да ову идеју и ове
године унапредимо додавањем још нових сорти
лозе али подизања по истом моделу и огледног
воћњака.
Поред воћњака план је подизање и мини баште са
лековитим биљем.
Добијени пластеник је дао прве приносе шпанаћа,
паприке, парадајза, краставца, било је то једно лепо
искусво за ученике пољопривредне струке, који
су изразили жељу да и код својих кућа подигну
сличне објекте.
Наставили смо са сертификацијом органске
производње, произвели органску пшеницу, а од
ове године постајемо једна од првих ако не и прва
школа у Србији која је сертификована за органску
пољопривредну производњу.
И на крају у име организационог одбора славе
и директора школе желим да честитам свим
учесницима изложбе јаких алкохолних пића и
вина, у жељи да и наредних година учествују са
производима одличног квалитета.
Живели, и нека нам је година родна и плодна!
професор Срђан Клиска
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21. IZLO@BA ALKOHOLNIH PI]A
U POQOPRIVREDNOJ [KOLI "VR[AC" U VR[CU
РАНГ ЛИСТА БОДОВА У КАТЕГОРИЈИ БЕЛИХ ВИНА
Р.бр.

Име произвођача

Врста вина

Збирна оцена

1.

Гудуричка прича

мускат отонел

92 златна медаља, I место

2.

Кораћ Данило

совињон бланк

91 златна медаља, II место

3.

Пинкин подрум

бели бургундац

90 златна медаља, III место

4.

Гудуричка прича

совињон бланк

84 сребрна медаља

5.

Недин Јосиф

траминац

79 сребрна медаља

6.

Сабо Зоран

рајнски ризлинг

79 сребрна медаља

7.

Пајор Ференц

шилер

75 сребрна медаља

8.

Пинкин подрум

рајнски ризлинг

74 бронзана медаља

9.

Недин Јосиф

бели бургундац

68 бронзана медаља

10.

Пајор Ференц

мускат отонел

67 бронзана медаља

11.

Митровић Ненад

рајнски ризлинг

66 бронзана медаља

12.

Хајнал Андраш и Снежана

рајнски ризлинг

63 бронзана медаља

13.

Лотреан Диму

14.

Винарија Павловић

15.

Омчикус Срђан

амур

59 признање

шардоне

56 признање

италијански ризлинг

53 признање

РАНГ ЛИСТА БОДОВА У КАТЕГОРИЈИ ЦРВЕНИХ ВИНА
Р.бр.
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Име произвођача

1.

Гудуричка прича

2.

Хајнал Андраш и Снежана

3.

Недин Јосиф

4.

Гудуричка прича

5.

Винарија Павловић

6.

Враговић Мирко

7.

Врста вина
каберне совињон

Збирна оцена
90 златна медаља, I место

Франковка

86 сребрна медаља, II место

црвено вино

85 сребрна медаља, III место

розе

84 сребрна медаља

црни бургундац

81 сребрна медаља

вранац

81 сребрна медаља

Пајор Ференц

португизац

80 сребрна медаља

8.

Пајор Ференц

мускат хамбург (2011)

79 сребрна медаља

9.

Пинкин подрум

ројал црно

79 сребрна медаља

10.

Винарија Павловић

мерло

79 сребрна медаља

11.

Ђорђевић Александар

црвени пенушавац

77 сребрна медаља

12.

Пајор Ференц

мускат хамбург (2012)

76 сребрна медаља

13.

Деђански - Недин

каберне совињон

69 бронзана медаља

14.

Босић Станимир

црни бургундац

68 бронзана медаља

15.

Јованчић Дамир

вранац

64 бронзана медаља

16.

Хајнал Андраш и Снежана

рујна зора

63 бронзана медаља

17.

Пајор Ференц

шилер

60 бронзана медаља
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РАНГ ЛИСТА БОДОВА У КАТЕГОРИЈИ РАКИЈА ОД ГРОЖЂА
Р.бр.

Име произвођача

Врста ракије

Збирна оцена

1.

Секулић Драган

лозовача

18,04 златна медаља, I место

2.

Полић Марица

лозовача

17,86 сребрна медаља, II место

3.

Јаношев Зоран

комовица

17,85 сребрна медаља,III место

4.

Милић Душан

лозовача (2011)

17,77 сребрна медаља

5.

Босић Станимир

лозовача

17,67 сребрна медаља

6.

Јаношев Зоран

лозовача

17,44 сребрна медаља

7.

Ристић Никола

лозовача

17,39 сребрна медаља

8.

Манастир Месић

лозовача

17,29 сребрна медаља

9.

Милић Душан

лозовача (2012)

16,87 сребрна медаља

10.

Грозда Верољуб

вињак

16,54 сребрна медаља

11.

Стојановић Александар

лозовача

16,34 сребрна медаља

12.

Грозда Верољуб

лозовача

15,76 бронзана медаља

13.

Константинов Сава

лозовача

15,44 бронзана медаља

14.

Јованчић Дамир

лозовача

15,32 бронзана медаља

15.

Дику Лотреан

лозовача

15,30 бронзана медаља

16.

Гудуричка прича

лозовача

14,82 бронзана медаља

17.

Радак Љубомир

лозовача

дисквалификован

РАНГ ЛИСТА БОДОВА У КАТЕГОРИЈИ РАКИЈА ОД ВОЋА
Р.бр.

Име произвођача

Врста ракије

Збирна оцена

1.

Ристић Никола

кајсијевача

18,14 златна медаља, I место

2.

Ристић Никола

шљивовица

18,10 златна медаља, II место

3.

Јаношев Зоран

шљивовица

17,97 сребрна медаља,III место

4.

Милић Душан

јабуковача

17,11 сребрна медаља

5.

Басараба Бошко

јабуковача (1997)

16,29 сребрна медаља

6.

Стакић Далибор

вилијамовка

16,10 сребрна медаља

7.

Секулић Жељко

јабуковача

16,01 сребрна медаља

8.

Грозда Верољуб

шљивовица

15,93 бронзана медаља

9.

Дику Лотреан

шљивовица

15,43 бронзана медаља

10.

Грозда Верољуб

вилијамовка

15,40 бронзана медаља

11.

Кнежевић Нада

јабуковача

15,10 бронзана медаља

12.

Поповић Александар

јабуковача

14,69 бронзана медаља

13.

Басараба Бошко

шљивовица

14,66 бронзана медаља

14.

Богосављевић Милош

сува шљива

14,17 бронзана медаља

15.

Грозда Верољуб

кајсијевача

14,09 бронзана медаља

16.

Басараба Бошко

јабуковача (2010)

13,50 признање
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Вино у песмама

До смрти љубити хтео.
*
14. фебруар је посебан празнични дан. Један од Да светлост над чашом вина
У пени не посиви,
најлепших празника.
Певај и пиј једина,
Свети Трифун - Дан винара и виноградара. Пуно Само се једном живи. “
је тада манифестација посвећених грожђу и вину.
Али у Пољопривредној школи “Вршац” постоји Косовка девојка, јунакиња истоимене песме,
и нешто више. Традиционална манифестација тражећи свог драгог на бојишту, рањене јунаке
“Оцењивање квалитета вина и ракија”. Вино је “залагала љебом бијелијем и појила вином
доноси радост животу. Ту радост су најбоље црвенијем”.
осетили и исказали песници, те је и овај чланак
У епским песмама честа је и позната клетва:
посвећен њима.
“У води ћеш видети своје лице а у вину видиш “Од руке му ништа не родило,
Нит у пољу пшеница бјелица
израз своје душе.”
Нит у брду винова лозица ... “
Ова стара изрека као да говори о вековном
дружењу човека са виновом лозом и вином из којег
је и произашло разноврсно људско стваралаштво.
“Говори се и о вези вина и рада, вина и шетње,
вина и поезије” каже Хамваш. Од самог почетка
стварања вина и песници су у њему видели радост
живота и опирања смрти или им је послужило као
инспирација за најлепше стихове.

Популарни чика Јова Змај је аутор омиљене песме
многих посетилаца кафана и оних који имају чега
да се сећају:
“Кад се сетим мила душо,
Руменила лица твога,
Тад не пијем другог вина
Него само црвенога. “

Чувена већ пословична изрека “у вину је истина”
настала је у VI веку пре нове ере. То је заправо У већини песама Бранка Радичевића тема су вино
наслов песме чувеног песника Алкеја у којој он и виногради:
поред осталог каже:
“Зора, зори, све поустајало
Па с уз брдо весело нагнало
“Вино, драги мој, и истина
Свирац свира, пушке попуцују
су стари пријатељи
Моме поју, момци подврискују
*
Јоште мало ето винограда
Вино је огледало људске душе.
Зато ни једно друго дрво пре лозе немој посадити. Гледај сада убавога рада “
“

Стихови су чувене поеме “Ђачки растанак”.

Наслов ове песме данас више слови као латинска
изрека IN VINO VERITAS. Међутим вино као
основ животних радости и љубави уздигао је
један други песник, такође Грк и такође из VI
века пре нове ере. Реч је о Анакреонту. О његовој
популарности говори и чињеница да се песништво
у маниру којим је писао и које је опевао љубав,
вино и уживање назива анакреонтика.

И у популарним народним песмама вино је чест
гост. Скоро на сваком весељу може се чути:
“Крчмарице још вина наточи”, “Вино точим а вино
не пијем”, “Пијем да је заборавим”, “Изађи из моје
чаше”... И још много стихова и наслова песама...

Иако бољег пића од вина немамо не треба од
Славни поета Сергеј Јесењин такође није могао без њега увек очекивати превише. Колико ће нам оно
пружити зависи искључиво од нас, од тога како га и
вина и љубави.
у којим приликама конзумирамо и доживљавамо.
“Повенуло снага, сила.
Умрети ‘- невесео.
Уста бих твоја мила,
4
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