PRESSEMEDDELELSE
Åben vingård i Bagenkop lørdag den 9. september 2006
I anledning af Dansk Vindag 2006 er der åben vingård på Søbanke lørdag den 9.
september 2006 kl. 13-16. Søbanke ligger lige syd for Bagenkop på Sydlangeland.
Vingården rummer 300 planter fordelt på over 20 forskellige sorter, som dyrkes
økologisk.
Økologisk dogmevin
Det er en udfordring at dyrke vin i Danmark, og det er en endnu større udfordring
at lave økologisk vin. Søbanke tager økologien helt bogstaveligt og laver ”dogmevin”: Vin uden kunstgødning, kemikaliesprøjtning og svovltilsætning. Vi tilsætter
heller ikke sukker til druemosten for at forhøje alkoholprocenten.
Flot resultat på Dansk Vinskue
Søbanke har netop deltaget i Dansk Vinskue, hvor rødvinen REX fik 12,25 points ud
af 20 mulige og blev godkendt med ros. Et kvart point mere ville have udløst en
bronzemedalje. REX er fremstillet af druesorten Regent.
”Vi er stolte af, at vi med de begrænsninger, vi underlægger os, kan fremstille en
vin, der kan spille lige op med de ikke-økologiske”, udtaler Leif Berg. ”Jeg tror på
Regent til dyrkning i de bedre vinområder i Danmark. I Tyskland bliver den plantet i
stort omfang og har gjort det langt bedre end Rondo, som ellers er den danske
vindrue, man hele tiden hører om”.
Forventninger til høsten 2006
Den fantastiske sommer er ikke nødvendigvis en fordel for vinplanterne. På Søbanke bliver der ikke kunstvandet, og sommerens tørke er gået hårdt ud over de små
nyplantninger. Vinplanter siges at have det bedst ved 26 graders varme – hvis det
bliver varmere, er det ikke en fordel.
”Til vinfremstilling har man mere brug for en lun eftersommer, hvor druerne kan
modne, end en meget varm sommer, hvor planterne får for lidt vand. Det fugtige
og ustadige vejr for tiden er ikke godt for druerne, og nogle sorter er angrebet af
meldug. Som økologisk avler kan man kun forsøge at holde sine planter i en sund
almentilstand, så de bedre kan modstå svampeangreb. Vi kan intet gøre, når melduggen først er kommet - og hvis regnen bliver ved, får vi råd i druerne”, udtaler
Leif Berg.
Druerne er meget længere fremme i udvikling end normalt på dette tidspunkt. ”Vi
regner med at høste i begyndelsen af oktober. Sidste år høstede vi over et kvart
ton druer, men vi regner med en mindre høst i år, fordi vi har skiftet så mange
planter ud. Det store arbejde med høsten er ikke at plukke klaserne, men at fjerne
stilkene og sortere dårlige druer fra”, siger Eva Jensen.
En dejlig fælles interesse
Det er et stort arbejde at dyrke og producere vin, men det er også en dejlig interesse at være fælles om. ”Vi er begge medlemmer af Foreningen Danske Vinavlere

og deltager i foreningens aktiviteter. Vi er også med i to erfagrupper om vinavl, en
lokal og en økologisk. Vi vil anbefale vinavl som fælles hobby i et parforhold – også
fordi det tager så meget tid, at det ellers kan gå hen og blive et problem”, udtaler
Eva Jensen.
Yderligere oplysninger fås hos Eva Jensen og Leif Berg, tlf. 21 64 26 17, eller på
www.sobanke.dk.
Kørevejledning: Følg landevejen til Bagenkop, drej skarpt til venstre ved Brugsen
og følg vejen mod Søgård. Hatbakken Søbanke, som ejendommen har navn efter,
kan ses lige fremme på venstre side af vejen.
FAKTA
• Søbanke har ca. 300 vinstokke fordelt på over 20 forskellige sorter
• De første vinstokke blev plantet i 2001
• I 2005 høstede Søbanke 260 kg druer og producerede fem hvide og fire røde
vine
• Søbanke deltog på Dansk Vinskue første gang i 2005
• Mere om Søbanke på www.sobanke.dk
• Links til andre seværdigheder på Sydlangeland findes på
http://www.sobanke.dk/sydlangeland.htm
• Flere åbne vingårde kan findes på www.vinavl.dk

