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Reedel, 26.veebruaril, algusega kell 11.00 toimub Eesti viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise
teemaline aastakonverents koos ettekannete ja degustatsiooniga EMÜ Põllumajandus- ja
Keskkonnainstituudis, Kreutzwaldi 5, Tartus.
TEEMAD
Katsetulemused 2015 EMÜ Rõhu Katsejaamas
Viinamarjade kasvatamine avamaal sõltub kohalikust mikrokliimast ja pinnase koostisest. Rõhu
„terroir“ üllatas sel aastal Hasanski Sladki osas. Mõõtmistulemustest väljaloetud prognoos esialgu
väga head veiniaastat ei lubanud.
Prof. Kadri Karp, EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Aianduse osakond
Kuidas mõjutas möödunud kasvuaasta veini valmistamise tehnoloogiat ja maitseiseloomu?
Tehnoloogilised muudatused mõjutavad veini valmistamise protsessi väga palju. Kuidas käituda meie
hübriid-viinamarjasortidega nii, et omapärastest aroomidest saaks veini täiendav finess? Vaatame
Hasaski näitel ja tutvustame Supaga värsket veini.
Tea Lajal, Veinimaailm
Valge vein kasvuhoone marjadest
Valge viinamarjasort Solaris on uus ja paljulubav. Kuna sarnaneb Rieslingule on oht, et marjade
täisküpsus võib kehval kasvuaastal jääda saavutamata. 2015 kasvuhoones kasvatatud marjad olid
see-eest veiniks ideaalsed.
Martin Sööt, Järiste veinitalu, Tartumaa
Lauaviinamarjade hooaeg 2015 kasvuhoones
Lauaviinamarjade korjehooaeg võib ulatuda mitme kuuni ning õige sordivalik võimaldab pikendada
saagi hooajalisust. Kasvuhoones viinamarjade kasvatamine nõuab põhjalikke teadmisi alates
tolmlemisest kuni haigustõrjeni.
Harri Poom, Saare-Tõrvaaugu aiand, Pärnumaa
Külmaregioonide viinamarjakonverentsi kokkuvõte
Novembri alguses kogunesid Nebraskas, Ameerika Ühendriikides maailma külmaregiooni
viinamarjakasvatajad. Konverentsil vahetati kogemusi nii kasvatamise, kui veinivalmistamise osas.
Mitmed kuuldud aspektid on uuenduslikud ja kasulikud ka Eesti viinamarjakasvatusele.
Dots. Ele Vool, EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Aianduse osakond
Eesti alkoholiseadus - kas väiketootjad on kaitstud ja kuidas edasi minna?
Tänaseks on Eesti alkoholiturul kujunenud olukord kus väiksem veini- või siidritootja ei saa ühegi
argumendiga öelda miks tema toode on parem imporditud kontsentraadist valmistatud kiirtootest.
Sõna „vein“ ja „siider“ tähendab hetkel võrdselt nii värskeltpressitud mahlast, kui muust toormest

valmistatud kääritist. Oma toote õiglase hinna põhjendamine ja mõistlikud müügitingimused on
ellujäämiseks esmatähtis. Ainult mitmekülgne koostöö saab viia õige terminoloogia
kasutuselevõtmiseni ja sealt edasi EL seadustega kooskõlas oleva kvaliteediklassifikatsioonini.
Eesti Viinamarjakasvatajate ja Veinivalmistajate Liidu asutamine
Tulevase liidu tegevuse eesmärk on kokku koguda inimesed ja ettevõtted, kes tegelevad
viinamarjakasvatuse, sordiaretuse, veinide, puuviljaveinide, siidrite ning muude, kääritamise abil
saadud toodete tootmisega. Ühing esindab tegevusala laiemalt, koordineerib ühist infovahetust,
annab koostegevuse võimalusi ning toetab ühist tootmis- ja turundustegevust. Oodatud on kõik,
alates tänasest väike-ettevõtjast kuni eksportiva tootjani.
Päevakava jaotus:
10.30 Kogunemine, hommikukohv (kohvik avatud 10.00-st)
11.00 – 12.30 Ettekanded
12.30 – 14.00 Degustatsioon, lõunasöök
14.00 – 15.00 Ettekanded, sõnavõtud, koostöö arutelu
Ootame teid osalema koos omavalmistatud veinidega ning jagama teadmisi möödunud suvel ja
sügisel kogutud kasuliku informatsiooniga. Palun, registreerimisel teatada kas ja mitu veini teiega
kaasa tuleb, see on hädavajalik degustatsiooni ladusaks korralduseks.
Osalemise registreerimine: Veronika.Sulg@emu.ee
Lisainformatsioon telefonil 517 7688 (Tea Lajal)
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