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W dniach 28 i 29 sierpnia 2018 r. czterdziestopię-
cio osobowa grupa z Małopolski uczestniczy-

ła w wyjeździe studyjnym do województwa lubuskiego, 
w regionie Zielonej Góry.

Wyjazd – zorganizowany pod haslem „Dobre prak-
tyki w uprawie winorośli i produkcji wina”, z dofinanso-
waniem ze środków KSOW – adresowany był do właści-
cieli winnic w Małopolsce, członków stowarzyszeń wi-
niarskich, członków LGD, doradców rolnych, rolników 
indywidualnych zainteresowanych założeniem winnicy 
oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 

W trakcie tak krótkiego, ale intensywnego, dwu-
dniowego wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapo-
znać się z zastosowaniem teorii w praktyce. Spotkać 
się z doradcami a następnie z winiarzami, podzielić się 
z nimi zdobytymi doświadczeniami zarówno w pro-
wadzeniu uprawy winorośli jak i przeprowadzenia 
procesu winifikacji. Ponadto była to możliwość nawią-
zania kontaktów zawodowych. 

W pierwszym dniu grupa spotkała się z doradcą, 
specjalistą ds. uprawy winorośli w Lubuskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W trakcie spotkania 
przedstawiono odmiany, które są uprawiane w lokal-
nych winnicach, ich charakterystykę oraz sposób wy-
korzystania, sposoby prowadzenia winnych krzewów 
oraz ich ochronę. Przedstawiono działania mające na 
celu wsparcie lokalnych winiarzy i producentów wina 
podejmujących wysiłki odrodzenia tradycji winiarskiej. 
W czasie spotkania omówiono przebieg „Lubuskiego 
Szlaku Wina i Miodu”, oraz formy promocji winnic np. 
organizowanie dni otwartych poszczególnych winnic, 
utworzenie specjalnej linii tzw. winobusów.

Następnie grupa udała się do winnicy Karoliny i Ma-
riusza Pacholaków, właścicieli winnicy Cantina w Mo-
zowie. Gospodarze omówili historię powstania winnicy, 
wspominali trudności, z jakimi się borykali oraz sposo-
by radzenia sobie z przeciwnościami. Omawiali techni-
kę sadzenia krzewów oraz zaprezentowali park maszy-
nowy ułatwiający utrzymanie winnicy.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń po-
między winiarzami zarówno w sprawach dotyczących 
uprawy jak również przeprowadzenia procesu winifika-
cji oraz do degustacji (dla chętnych) różnych gatunków 
win produktowych w winnicy. 

W drugim dniu odbyło się spotkanie z pracownikiem 
Lubuskiego Centrum Winiarstwa i wizyta w Winnicy 
Samorządowej w Zaborze. Po omówieniu celu powsta-
nia tak imponującego ośrodka oraz funkcji jaką spełnia: 
rozwój marki i potencjału turystycznego województwa 
lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, 
integracja środowisk winiarskich oraz rekultywacja tra-
dycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina, 
uczestnicy wyjazdu mieli okazję być w Winnicy Sa-
morządowej, która zajmuje powierzchnię 35 ha, do jej 
utworzenia użyto 1 000 sadzonek, 21 odmian. Winnicę 
tworzy 13 winiarzy.

Następnie Małopolanie zwiedzali Salę Produkcyjną, 
w której zaprezentowano sprzęt wykorzystywany do 
produkcji wina oraz omówiono sposób jego funkcjono-
wania. Z tych urządzeń i pomieszczeń korzystają winia-
rze posiadają w LCW swoje winnice. 

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Pa-
nem Krzysztofem Fedorowiczem właścicielem 5,5 ha 
winnicy „Miłosz” w Łazie. Pan Krzysztof omówił pro-
blematykę innowacyjnej produkcji BIO w branży wi-
niarskiej. Wraz z grupą udał się do winnicy oraz po-
mieszczeń produkcyjnych i leżakowania wina. 

Z pozyskanych winogron produkowane są wina białe: 
Milena Gemischter Satz, Traminer & Pinot Blanc, Lau-
da, różowe: Pinot Noir & Zweigelt, Loos Zweigelt/Dorn-
felder oraz czerwone: Pinot Noir. Produkowane przez 
niego wino cieszy się wśród turystów, zdobywa medale 
i wyróżnienia na targach. Chętni mieli możliwość degu-
stacji tych win oraz lokalnych serów kozich. Grupa wy-
soko oceniła walory smakowe zarówno win jak i serów. 

Podczas wyjazdu uczestnicy z dużym zainteresowa-
niem obserwowali winnice: sposób ich prowadzenia, 
wykonane ciecia, sposoby ochrony. Dopytywali o środ-
ki ochrony, jakie są wykorzystywane w winnicach. Roz-
wiązania stosowane w lubuskich winnicach widzieli też 
u siebie. Omawiany temat i forma jego realizacji bardzo 
podobały się uczestnikom Zwracali uwagę, że należy to 
kontynuować poprzez organizację wyjazdów ale i szko-
leń stacjonarnych. Bo problemów do omówienia w tej 
tematyce jest dużo, a Małopolska ma warunki do roz-
woju winiarstwa, a tym samym do poprawy konkuren-
cyjności małopolskich gospodarstw winiarskich.
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