Jagten på den perfekte vinplante
En plante der kan levere frugt i en kvalitet der gør det muligt at producere
kvalitets vin i vort klima.
Definitation af en sådan størrelse er efter min opfattelse følgende,
En eller flere planter med en vækstsæson der i dårlige somre ca. 850 - 900 graddage kan producere en
aroma der er tålelig til vin produktion.
Roden skal kunne tolerere fugtig og til tider våd og kold jord.
Resistent mod vin rodlus så podning undgås!!
Væksten moderat og lodret, samt hurtig vedmodning,
Høj resistens mod svampe.
Bladene bør ikke overskride en størrelse der gør det muligt at undgå afløvning.
Bladantalet er i stand til at producere cellulose og sukre nok til et etanol / alkohol potentiale i området af
11 - 12 %.
Frugten bør hænge i let åbne klaser således disse er i stand til at tørre hurtigt efter regn (hvor bærrene
ellers kan svulme og revne) så råd undgås.
Bærrene store med små frø gerne med god aroma ved modenhed.
Et ikke for tykt / sejt skind med aroma og for blå / sorte druer til rødvins produktion gerne letfarvet
frugtkød med en frugtig og krydret aroma samt passende tannin niveau.
For grønne til gule druer for produktion af hvide eller strågule vine samme kvalitets krav ovenfor nævnt dog
uden farvet frugtkød, gulligt skind kan afgive farve.
Aromaen må ikke direkte påkalde hvepse og frugtfluer.
Findes denne eller de sorter? - det er ikke usandsynligt for der laves tusindvis krydsbestøvninger hvert år,
og herfra udvælges de bedste frø planter der kan gro på lokaliten hvor dette arbejde finder sted.
Bilag: den første rapport Excel regneark (ikke medtaget her pga. størrelsen)
Det er en dyr arbejdskrævende virksomhed er det ofte universiteter der har disse opgaver, ofte betalt med
fondsmidler eller er en side produktion for anden frugt.
Men kan man / vi være med til denne udvælgelse på et tidligt stadie hvor vækst sæsonen ligner vor eller er
meget / ekstremt kort på lokaliteten.

Denne indledning er en kort konklusion af mine erfaringer siden jeg begyndte at iagttage vækst og udvikling
på mere end 260 forskellige sorter vinplanter på friland og analysere på mulige fejl der begås indenfor det
område vi beskæftiger os med på de breddegrader hvor vi bor.
Plantesamlingen jeg har observeret på de siden 1998 har for det meste været på egen rod og der har været
eksempler fra hele verden.
Et besøg i Canada foråret 2011 hvor jeg blandt andet besøgte PHD. Professor Helen Fisher med hvem jeg
har haft en god del kommunikation med siden 1997, åbnede for en mulighed at få frøplanter dvs. der
eksisterer kun en plante af sorten af hvert frø, til test på Universitets niveau i København.
Da PHD. Professor Helen Fisher er på vej til at trække sig tilbage til otium spurgte jeg lige ud om der var
planter i hendes arbejde med krydsninger der udmærkede sig med en meget kort vækst periode og kunne
anvendes til vin under vore himmelstrøg, jo det var der men jeg kunne jo sige til Torben Toldam Andersen
på Pometet om at komme over og se på plantematerialet og så se hvordan et forsknings arbejde kunne
uddelegeres til Københavns universitet for forsøgsdyrkning.
Vel hjemme igen tog jeg kontakt til Torben det kneb med tid og penge for Torben havde booket sig ind på
en Cool Climate Viticulture konference i Tasmanien og var dermed låst økonomisk, men jeg var velkommen
til at tage over i hans sted hvis jeg havde mulighed derfor.
Nu var gode råd dyre jeg spurgte lidt rundt for at få min økonomi på plads og efter en samtale med
formand Jean Becker kunne Vinavlerforeningen stå for flybilletten. Nu måtte venskabet med Helen Fisher
udmønte sig i også at lægge tag til samt en fælles husholdning så kunne jeg få det til at hænge sammen.
De sidste planer med Torben gik på plads ved en drue konference afholdt af de Lettiske vinbønder 80 km
uden for Riga sidst i Juli.
Nu var der så afrejse dato der skulle passes til igen, men lige en aftale i Norge med Norske vinbønder var
der også med noget om gær. Vel hjemme igen søndag aften. Straks mandag morgen var der igen pakket og
så gik bus og tog til Kastrup – Frankfurt og Toronto.
Jeg blev hentet i Pearson lufthavn syd for Toronto.

Vejviseren til University of Guelph’s afdeling i St. Catharine’s.
Horticultural Experiment Station Vineland Department of University of Guelph - forkortet HRIO
Her på HRIO har man forsket I frugtavl og mekanisering af alt der kan aflaste mennesker og billig gøre
frugtproduktion lige fra maskinplukning af ferskner til jordbærplukning. Der er forsket i arvemasser for
forbedring af frugtkvaliteter, træer og buskes hårdførhed, sprøjtemidler – pesticider – gødning osv. Dette
store arbejds område er startet i 1906 og udviklet meget stærkt siden 1950 erne. Der findes et festskrift
fortællende om denne afdelings arbejde ” Celebrating A Century of Success” i bog form og i en PDF fil.
Celebrating_A_Century_of_Success_1906-2006.pdf

Mit arbejde her går ud på at bedømme de NYE sorter hvor der kun eksisterer denne ene plante på vækst –
ved - blade – udbyttet – frugten – smagen – frugtkødskvalitet – frø størrelse - tannin indhold og smag –
modenhed.
Den første test: Her er V 05011 en spisedrue type pakket ind i net pga. fuglerov allerede den 25 august.
Nummer systemet er V for Vinland 05 for årgang 2005 011 plantens position i frøplante rækkefølgen,
foruden en journal hvor kommentarer noteres både den jeg laver og i Universitetets journal af professoren.
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V 05011

Her er V 05014 det er nemt at vælge pga. fuglerov før den 25 august hvor den blev mærket op for planter
med kort vækstsæson og hvis den kan lide vort klima kan den modne ca. 15- 20 september .
Nu var det så smags prøver og vurderinger af ca. 250 – 300 planter indtil vore tunger er flået af frugtsyre og
der er kun en redning for mundhulen et måske to glas øl bare for at køle tungen lidt ned.
Det var umuligt at starte igen dagen efter, men hvor Helen er tilstede sker der altid noget. Der skulle lige
indsamles materiale til et nyt hold studenter fra hoved afdelingen på University of Guelph der skulle lære
noget om frugtavl og den forskning professor Helen Fisher har stået for siden 1977.

Her er Professor Tibor Fuleki’s Formel (også præsenteret ved Generalforsamlingen 2011) for at avle
jordbærsmag og duft ud af Labrusca og beholde sortens andre positive egenskaber. Man starter med at
beslutte hvad er det for stoffer der ønskes avlet væk, i dette tilfælde duft og smag af jordbær og det er
methylanthranilars og volatile (flygtige) ester i saften.
Men de skal jo lige findes først – det sætter man smage panelet til at fastsætte og over nogle år også en
maskine – gaskromatografi - sidestilles indtil stofferne endelig er fastslået og en udskilning af vin frøplanter
bliver fastlagt. Herefter kan maskinen klare testene med kravene
Flavor (duft)= methylanthranilars Formelen > 13 afvises (duft af jordbær ) Kasseres
Aroma (smag)= total flygtige esters Formel \< 13 accepteret (smagen i most) accepteres
Samtidig skal der også tages hensyn til frugt ud viklingen i vækstsæson da disse ikke er ens fra år til år, se
figuren

Her er vækst sæsonen afgørende og i særdeles duft og aromaernes udvikling påvirket af sol og
temperaturerne i modningsprocessen, og den hastighed det foregår ved og lige denne figur der dækker
perioden fra 1.ste september og til 31.de oktober.
Vi tager jo selv pulsen på udviklingen ved at holde os ajour med Oechle stigende eller stagnerende og de to
andre målbare faktorer samt visuelt hvordan frøene har det.
Resultatet af dette avls projekt gav en plante der udmærker sig ved høj resistens og hårdførhed uden
”jordbær” smagen. Denne krydses nu frem og tilbage for kontol og videre udvikling med flere af de
europæiske vinefera planter vi kender.

Her er Helen Fisher ved at tage et indsamlet skud af vild Labrusca noget af grundlaget / arvemassen for de
planter vist ovenfor.

Venligst lånt fra Nantucket’s Fox Grape by Dr. Sarah D. Oktay
Labrusca udmærker sig ved bærrene at har en kraftig jordbær aroma samt et stort resistens niveau og
ligeledes hårdførhed dette er anvendt i mange spise druers arvemasse også er det måden frugtkødet er til
at bide i, hvorimod vindruer delvis nedbryder selv frugtkødet i modningsprocessen.

Der er flere arter på det nord amerikanske kontinent her er

Vitis Riparia, druesorten Leif den Lykkelige fandt for 1100 år siden. Man skal ikke lede længe efter denne
arts rigdom i mange varianter i naturen – husk lige der er tale om hun og han planter.

Op i en lygtepæl gror ukrudtet Riparia også denne vil sikkert blive ryddet til vinter.

denne kaldes Chinese grape sjov og til pynt da bærrene modner enkeltvis ,

I marken igen

En tenteriuer hvor farveskiftet sker samtidigt på blade og frugt en plante til dekorations brug.

Den næste plante er let angrebet af vinrodlus og da den er en lettere tenterieur får vinrodlusen’s galler en
rød farve - denne er ikke udvalgt.

Jeg fik lokket Helen til en tur til Niagara Falls ca. 20 min kørsel, det er anden gang jeg er her, blot er denne i
strålende sol og ikke i is og sne som dengang i 2001.

Hjemme igen samles notater og billeder i et regneark, et stort arbejde idet det skulle affattes både på
Engelsk og Dansk. Der er udvalgt ca. 50 planter af Vinlands og nogle Fransk / Amerikanske hybrider der
udmærkede sig ved at være frost hårde til – 27½ gr. C. hvilket er gældende for hele partiet.
Nu er det så op til Danske autoriter at få stiklingerne i hus så den egentlige test her kan starte.
Stiklingerne skæres i løbet af februar 2012 og lagres på køl klar til afskibning til København og papirerne i
Canada er i orden, der sker nogle forviklinger og forsinkelser et eller andet sted. Man venter i Vinland til
starten af maj og der sker ingenting her udover importtilladelsen er overskredet en måned da den endelig
gives. Da er stiklingerne overgivet til Wes Nursery og de rodsættes efterfølgende, så der står en samling
ekstra i Canada med rod på.
Torben her er din forklaring-----------------------------
Der er tilsyneladende ikke sket noget i Tåstrup ud over løse informationer om et drivhus byggeri for
karantæne af planterne.
En kort smuttur for kontrol af plantematerialet er foretaget først i september 2012 og eventuelt se på et
par nye. Men vækst sæsonen var startet tidligt dette besværlig gjorde en frugt bedømmelse.
Nu er vi nået til november 2013 og jeg har forhørt mig i Canada hvordan planterne har det. Der er taget et
hold stiklinger mere og disse er rodsat, samt der er gået nogle til her i sommer pga. tørke. Så nu skal der
klippes et nyt hold med virus kontrol, dette skulle forenkle proceduren at få planterne til Pometet i Tåstrup.
Mvh.
Jens 1108
PS. Der er et par fejl i Excel regnearket dette skyldes en manglende kryds kontrol med Vinlands / Helen
Fishers skriftlige noter på kartotekskort der er på Vinland og dermed ikke er tilgængelige herfra.

2016
Nu er der gået 5 år og Universitet i Guelp har sat en prøvedyrkning i gang på Nova Scotia af 6 sorter jeg var
med til at udvælge i 2011, så det er stadig spændende at afvente de kommende år og hvornår disse planter
skal prøvedyrkes på Pometet i Tåstrup.

