slovenské víno

Štefan Šimák st. so synom Štefanom.

Zaslúžený vinohrad
V ostatnom čase sa u nás objavilo niekoľko nových producentov.
Jedným z nich je aj Zámocké vinárstvo, ktoré pochopilo,
kde má vinár svoj najväčší poklad.
Text: Juraj Mikula,
Snímky: Juraj Mikula,
archív Zámockého vinárstva

Rodina Šimákovcov, ktorá vlastní toto vinárstvo, má na Južnom Slovensku v obci
Dubník vyše sto hektárov viníc. Ich zámer
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obnoviť zanedbaný vinohrad bol síce chvályhodný, ale nebolo to také jednoduché.
Keď ju pred dvoma rokmi kúpili, pôdu pod
ňou vlastnilo niekoľko ľudí. Okamžite pochopili, že ak majú do nej investovať, najskôr musia vyriešiť vlastnícke pomery.
Na začiatku ich rozhodnutia určite netušili, koľko energie a času budú musieť na to

vynaložiť. Postupne začali od vlastníkov
skupovať kúsok po kúsku. Niektorí im nerobili problémy, s inými ale nebolo až tak
jednoduché jednanie. Dokonca jeden z nich
v žiadnom prípade nechcel prísť o pôdu.
Museli mu v dedine kúpiť rovnako veľký
pozemok, ktorý však v porovnaní s trhovou
cenou niekoľkonásobne preplatili. Použili

Do starej vinice podsadili minulý rok na ploche skoro osemnástich hektárov viac ako tridsaťjeden tisíc sadeníc. Rovnako veľkú plochu doplnili aj tento rok.

Aj pracovníci ÚKSÚP-u potvrdili vyše deväťdesiatpäť percentnú ujateľnosť podsadených
sadeníc, čo je viac ako vynikajúce.

všetky legálne spôsoby, aby si splnili svoj
vinohradnícky sen. K dnešnému dňu sa im
podarilo získať deväťdesiatpäť percentný
podiel z celkovej ucelenej plochy stodesať
hektárov, čo je na naše pomery naozaj výnimočné.

Poctivá príprava
Časť vinice museli vyklčovať, pretože jej
záchrana by už nemala význam. Pôdu pomulčovali, podiskovali a kráľovsky vyhnojili maštaľným hnojom. Každý hektár dostal
až päťdesiat ton. Ten sa následne zaoral a na
takto pripravenú pôdu vysiali repku olejku.
Tento krok bol dobre premyslený, pretože
na jeseň bola hlbokou rigoláciou zapravená
do pôdy ako zelené hnojenie.
Až na takto pripravenú pôdu na jar tohto
roka vysadili vybrané odrody. Na dvanástich

hektároch vysadili Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Pálavu, Rizling rýnsky a Chardonnay. Rovnaká parcela bude na výsadbu
pripravená aj na budúci rok. Takým istým
postupom obnovia aj terasy, ktoré sa rozprestierajú na výmere ôsmich hektárov. Šimákovci tu plánujú vysadiť štyri z modrých
odrôd, ktoré boli vyšľachtené na Slovensku.
Napriek tomu, že tento rok patril k veľmi
suchým, vysadené sadenice nemuseli ani
raz polievať. Hlinito-ílovitá pôda dokázala
zadržať dostatok vlahy a sadenice sa príliš
netrápili.
Zušľachtili aj ostatnú časť výmery. Z intenzívneho spôsobu pestovania ju nasmerovali
na cestu kvality. Všetok vinohrad orezali
iba na jeden sedempúčikový ťažeň. Týmto
krokom došlo k celkovému zlepšeniu stavu
vinice.

Napriek tomu to niektoré kry nezvládli. Aj
keď niektorí vinohradníci tvrdia, že podsádzať starý vinohrad sú „vyhodené“ peniaze,
Šimákovci dali každý vypadnutý ker nahradiť. Ich obrovská túžba obnoviť tento vinohrad čo najlepšie sa im vrátila v podobe viac
ako deväťdesiatpäť percentnej ujateľnosti
podsadených štepov, s čím by na začiatku
nerátal ani najväčší optimista.
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