8. november 2005
Overvældende vinhøst på Sydlangeland
Søbanke vingård ligger uden for Bagenkop. Vingården består af knap 300
planter af 20 forskellige sorter.
Høst med håndkraft
Vi har haft en overvældende høst i år – næsten dobbelt så meget som i
2004. Den samlede høst er på 260 kg eller over et kvart ton. Hele høsten
foregår med håndkraft, også det store arbejde med at fjerne stilke og
eventuelle dårlige druer.
Vinåret 2005
2005 har været et omskifteligt år. Efter det kolde vejr i marts kom der en
fantastisk blomstringsperiode og varmt vejr i juli. Så blev det køligt i august, men den varme september og oktober har rettet op på det hele, og
med ganske få undtagelser er druerne mere modne end sidste år. Det betyder højere alkoholindhold og bedre smag. Druerne indeholder også mindre syre end i 2004. Det betyder blødere vin, der bliver hurtigt drikkeklar.
Mere sukker på Søbanke
Høstrapporterne viser lige som sidste år, at druerne fra Søbanke har væsentligt højere sukkerindhold end næsten alle andre danske druer. Det
skyldes især, at Langeland har et godt klima til vinavl, men beskæringen
spiller også ind.
Årets nyheder
I år har vi for første gang høstet Johanniter-druer. Johanniter er blevet
kaldt Nordens Riesling, og på internettet kan man finde tyske rapporter om
dens sundhed og evner til vinproduktion. Vi har også fået en ganske lille
høst af Solaris-druen med et sukkerindhold svarende til en alkoholprocent
på ? I øvrigt fortsætter vi med at plante nye sorter og venter spændt på at
se, om Cabernet-blandingerne kan modne i Danmark.
Nu med ståltanke
Vi havde købt en lille ståltank til rødvinen, men måtte hastebestille to ekstra, da høsten blev meget større end forventet. Det ser rigtig godt ud med
tre ståltanke i køkkenet – men hvis produktionen bliver meget større, skal
tankene stå et andet sted, for gærende vin udvikler store mængder af kuldioxid, som er giftigt at indånde.
En hobby på Langeland?
Mange danske vingårde ligger i egne, som ikke er helt oplagt til vindyrkning. Langeland har klimaet, og vi vil opfordre mange flere langelændere til
at anlægge vingårde. Det er en dejlig hobby, som giver beskæftigelse året
rundt. Vi har også haft stor glæde af den syd/østfynske erfagruppe under
Foreningen af Danske Vinavlere.
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