Szlakiem Opolskich

WINNIC
W listopadowym numerze Kuriera Rolniczego prezentujemy kolejną winnicę województwa opolskiego:

„WINNICA „VIADRUS” - MICHAŁA PRZYBYLSKIEGO
Historia mojej uprawy winorośli sięga lat 80. i sentymentu do ogrodu babci w Brzegu, gdzie na przedwojennym
domu i w ogrodzie rosła poniemiecka winorośl o jasnych owocach, dojrzewająca w drugiej połowie września. Smak tej winorośli, a do tego zapach wrześniowych
brzoskwiń i orzechów włoskich towarzyszy mi przez całe
życie. Dlatego wszystko zaczęło się w tym 14 arowym
ogrodzie, gdzie w 2010 r. posadziłem pierwsze krzewy kupione w jednej z dolnośląskich winnic: Riesling, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Chardonnay. W 2011 dosadziłem
kolejne winorośle: Gewurztraminer, Traminer, Pinot Noir,
Pinot Blanc, Elbling i Silvaner. W 2013 r. dołączyły kolejne
odmiany: Pinot Gris, Muller-Thorgau, Portugieser i Saint
Laurent, a w kolejnym, 2014 roku Pinot Meunier i Veltliner. W roku 2014, jako miły prezent od rodziców moich
uczniów z wrocławskiej szkoły, otrzymałem sadzonki krzewów Pinot Blanc (15 szt.) i Riesling (10 szt.). W roku 2013
swój ogród winoroślowy przeniosłem do ogrodu drugiej
babci w Kościerzycach pod Brzegiem. Do szlachetnych odmian winorośli dołączyły lokalne klony Chasselas i innych
poniemieckich kultywarów, które ukorzeniałem, otrzymując na ten cel sztobry od gospodarzy z naszej Ziemi Brzeskiej. Od kilku lat jestem mieszkańcem wsi Oldrzyszowice i tu nastąpił rozwój mojego ogrodu winoroślowego.
Winnica prowadzona jest w całości w sposób ekologiczny i biodynamiczny. Znajduje się w centrum Niziny
Śląskiej, na samym skraju Doliny Nysy Kłodzkiej,
łączącej się parę kilometrów dalej z szeroką Doliną
Odry. Klimatycznie to Dolnośląska Dzielnica Klimatyczna, w samym centrum tzw. klimatologii “wrocławsko-opolskiego obszaru ciepła”. Podłoże geologiczne to stare, wierzchnie warstwy, naniesione przez
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Odrę, a pod nimi są te naniesione przez Nysę Kłodzką. W części uprawy mamy madę rzeczną, glinę, w większości jednak dominuje czerwony piach krzemowy. Pod całym
terenem uprawy, na głębokości ca. 1m zaczyna się natomiast warstwa żółtego piachu rzecznego. Warunki klimatyczne sprzyjają tu uprawie szlachetnych odmian winorośli. Nasze terroir, jak ładnie nazywają lokalizację winnicy
Francuzi, lubią nasze krzewy i mamy nadzieję, że dzięki
temu nasze wina będą miały indywidualny smak i charakter, właściwy dla tego właśnie miejsca.
Czas spędzony pośród krzewów pozwolił mi również
na dopracowanie pomysłu na swoją uprawę, gdzie obok
uprawy historycznej, w której rosną po trzy sztuki najważniejszych odmian winorośli szlachetnej, zakątka z lokalnymi kultywarami i tzw. uprawy sentymentalnej złożonej z prezentu od swoich uczniów, znajdzie się miejsce
na uprawę przerobową, z której wino stanie się marką mojej winnicy. Dlatego wiosną 2020 roku powiększyłem winnicę o 100 sadzonek Chasselas, w roku 2021 dosadziłem
100 szt. Pinot Blanc i 50 szt. odmiany Johanniter. Wiosną
2022 roku dosadzę natomiast 100 szt. Rieslinga, którego
zamówienie złożyłem już w niemieckiej szkółce.
Moim marzeniem jest, by Winnica “Viadrus” stała się
częścią enoturystycznego szlaku wiodącego między
Odrą, a Sudetami, gdzie gość odwiedzający naszą winnicę
lub turysta zatrzymają się u nas i z zadowoleniem spróbują lokalnego wina. Mój cel to dążenie do tego, by Ziemia Brzeska odnowiła swoje tradycje winiarskie, żywe od
XIV w. do XIX w. i stała się na powrót okręgiem winiarskim, jak to miało miejsce jeszcze na przełomie wieku
XVIII i XIX.
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