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REPORTAŽA

Trgatev v Vojvodini

dinstveni krokan z Bisernega otoka

Vinogr
Vi
g ad z mušk
š ato
t m kr
k okanom na Bisern
r em oto
t ku

Da lačn
č i tr
trgači
č ne bi slabo op
o ravl
vljali
l svo
vojega dela, je bil pred tr
trgatv
tvijo obve
v zen kr
k ep
e ak banatt
ski
k zaj
a tr
trk.
udomačila. Glede na to, da že več kot stoletj
t e uspeva v Srbij
ii
samo na tem otočku, pa jo umeščajo med avtohtone znamenitosti te države.

Darj
r a Zemlj
l ič

■

Vojvodina, dežela neskončnih plodnih panonskih rav
V
avnic, prerezana le z vodotoki, je na področju kmetij
istv
t a predv
d sem dežela vseh vrst polj
l ščin, saj prideluj
u ejo na polj
l ih brez konca v glav
a nem pšenico, koruzo, sončnice,
v zadnj
n em času tudi vse več soje. Tr
T ta je zadnj
n a rastlina, ki jo
povezuj
u emo s to pokrajino, pa vendar sredi Tise, na Bisernem
otoku pri Novem Bečeju, uspeva sorta grozdj
d a muškat krokan. Vinograd s to posebno, aromatično sorto, ki se je udomačila sredi rečnih oklj
l ukov,
v je velik le sedem hektarj
r ev,
v grozdj
de
v nj
n em pa so začeli s svečano novinarsko trgatv
t ij
i o 6. septembra in nanj
n o so povabili srbski kolegi, člani združenj
n a FIJET,
T
slovenske novinarj
r e, člane Društv
t a turističnih novinarj
r ev Slovenij
i e, glav
a na trgatev pa se je začela 9. septembra.
Biserni otok je oddalj
l en od Novega Bečeja okrog tri kilometre, to mesto pa je v pokrajini Banat, medtem ko je stari Bečej
na drugi strani Tise, v Bački. Banat je sicer znan po pisani
druščini prebivalcev,
v tam živi v sožitj
t u kar 24 različnih narodnosti, upravno pa je razdelj
l en že od leta 1919 med Srbij
i o,
Madžarsko in Romunij
i o. Prvo večje mesto, v katero se izselj
l uj
ue
prebivalstv
t o (poleg Novega Sada in Beograda), je zato tudi Te
Tmišvar. Sam Biserni otoček pa je že od nekdaj znan po izjemno plodni zemlj
l i, na kateri so poleg grozdj
d a pridelovali še melone, kutine, hruške, bil je pa tudi prilj
l ublj
l eno lovišče fa
f zanov
in druge divjadi ter raj za ribiče. Sedaj pa domačini poletj
ta
preživlj
l ajo na obali Tise na čolnih ali splavih, v središču Novega Bečeja pa za širitev turistične dejavnosti posodablj
l ajo edini
hotel z bazenom.

MUŠKAT KROKAN ZA STAVO
Muškat krokan je sorta, za katero se ne ve natančno, ali je
prišla iz Al
A žirij
i e v Francij
i o ali obratno, nj
n ena udomačitev sredi
Tise pa ima zanimivo zgodovino in je povezana z grofo
f vsko
družino Rohonczy,
y ki so bili na območju Bečeja znani kot na-

M loš Srečk
Mi
čkovi
vć
predni km
k etovalci. Pridelovali so predvsem sadj
d e in grozdj
d e in
ga, ker je bila nj
n ihova kakovost zelo cenj
n ena, drago prodajali
po Av
A strij
i i in širše. Poleg tega pa so vzrejali tudi dirkalne kon e. Rohonczyij
nj
i evi so imeli v Bečeju veliko vilo, na Bisernem
otoku pa poleg sadovnj
n akov poletno hišo, ki bi ji danes rekl
ki
vikend. V celem, takrat malem Bečeju, so živeli več ali manj
n
samo delavci te grofo
f vske družine s svojimi družinami. Rohonczy Gedeon je na Bisernem otoku prideloval melone in jih
poimenoval Tiski biser, ta zelenj
n ava pa je takrat uspevala samo
na Bisernem otoku in po tem je postal znan. V začetk
t u 19.
stoletj
t a naj bi prinesel na otok še muškat krokan, po anekdoti
naj bi ta dokaj radoživ potomec plemiške družine to storil kot
izziv za stavo z grofo
f m Ledererjem iz soseščine. Z nj
n im je stavil, da bo zmagal tisti, ki bo posadil bolj
l šo sorto vinske trte, in
tako je prišel na Biserni otok muškat krokan. Vino je Rohonczy pokl
k anj
n al samo tedanj
n im velj
l akom, ker ga je bilo zelo malo,
zanj
n pa je velj
l alo, da je tako dobro, da ga »kradejo služabniki«.

NOVA KLET FLEUR D’ORANGE

P vi
Pr
v gr
g ozdi
d mušk
š ata
t kr
k okana so nap
a ove
v dali
l dobro leti
tino.
T tj
Ta
t ana Vl
V aškalić, dipl. agronomka, ki je iz te sorte tudi diplomirala in se ukv
k arja z ekološkim km
k etovanj
n em, sicer pa je
danes turistična vodička, nam je dejala, da so grozdi te srednj
ne
pozne sorte srednj
n e okrogli in zelene barve, dosežejo okrog 15
dekagramov,
v v zrelosti pa naberejo do 22 odstotk
t ov sladkorja
in med 5–7 g /l skupnih kislin. Vino je svetl
t o rumene barve z
zelenim sij
i ajem in zelo pitno, dosega tudi vrhunsko kakovost
in je tudi geografs
f ko zaščiteno. Cepiče za to sorto si prideluj
u ejo lastniki na otoku sami, zanimivo pa je, da so jo kar nekajkrat poskušali posaditi na celini, vendar se nikj
k er drugje ni

Posestv
t o nekdanj
n ih plemičev je bilo v času socializma v lasti
n ega km
k etij
i skega kombinata Stara Tisa in začelo propatamkajšnj
dati, skupaj z nj
n im pa tudi vinogradi in sadovnj
n aki v okolici vile Rahonczy. Sedanj
n i vinogradi so stari 15 let in so bili krajše
obdobje tudi neobdelani. Njihov sedanj
n i lastnik Miloš Srečković iz Novega Sada je sedem hektarjev na otočku kupil za
300.000 evrov,
v v nasadu pa so še na desetini površine sorte
renski rizling, sauvignon in modra fr
f ankinj
n a. Pričakuj
u e dober
pridelek med 6 do 8 ton po hektarju, čeprav je bila zaščita
vinske trte v letošnj
n em spremenlj
l ivem vremenu z veliko padavinami zahtevna. Pred dvema letoma je začel graditi ob vinogradu še kl
k et, ki naj bi bila končana v prihodnj
n ih treh letih.
K eti na otoku namreč ni bilo nikoli, saj so Rahonzcyij
Kl
i evi vino
negovali v kl
k eti v svoji vili v Bečeju. Ker ima poleg vinogradov
na Bisernem otoku Srečković še 25 ha vinogradov,
v bo nj
n ena
zmoglj
l ivost za 100.000 litrov vina. Prostori za nego in skl
k adiščenj
n e vina bodo na 2000 kv
k adratnih metrih, na 400 kv
k adratnih
metrih pa še degustacij
i ska soba. Končali naj bi jo v treh letih,
vrednost naložbe je 1 milij
i on evrov,
v skupaj z naložbo v turistično dejavnost pa 2,5 milij
i ona evrov.
v Ob nj
n ej bodo namreč izgradili še apartm
t aje in spa center z bazenom.
V vm
v esnem obdobju se je razpletl
t a tudi pravna bitk
t a za ime
muškat krokan na stekl
k enici. Potomci bečejskih grofo
f v so zahh
tevali vračilo premoženj
n a in prepovedali uporabo ime muškat
krokan na stekl
k enici, zato so ga v bivšem kombinatu polnili
pod imenom Tiska perla. Spor je sedaj rešen in novi lastnik ga
bo lahko spet polnil pod tem starim imenom, nova kl
k et na
otočku pa se bo imenovala Fleur d’Orange, kot imenuj
u ejo to
sorto v Francij
i i, ker naj bi nj
n en vonj
n spominj
n al na vonj
n cvetov
pomarančevca.

