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Trgatev v Vojvodini

dinstveni krokan z Bisernega otoka

Darjr a Zemljl ič

■
VoVV jvodina, dežela neskončnih plodnih panonskih ravaa -vv
nic, prerezana le z vodotoki, je na področju kmetiji -
stvtt a predvdd sem dežela vseh vrst poljl ščin, saj prideluju e-

jo na poljl ih brez konca v glavaa nem pšenico, koruzo, sončnice,
v zadnjn em času tudi vse več soje. TrTT ta je zadnjn a rastlina, ki jo
povezuju emo s to pokrajino, pa vendar sredi Tise, na Bisernem
otoku pri Novem Bečeju, uspeva sorta grozdjd a muškat kro-
kan. Vinograd s to posebno, aromatično sorto, ki se je udoma-
čila sredi rečnih okljl ukov,vv je velik le sedem hektarjr ev,vv grozdjd e
v njn em pa so začeli s svečano novinarsko trgatvtt iji o 6. septem-
bra in nanjn o so povabili srbski kolegi, člani združenjn a FIJET,TT
slovenske novinarjr e, člane Društvtt a turističnih novinarjr ev Slo-
veniji e, glavaa na trgatev pa se je začela 9. septembra.

Biserni otok je oddaljl en od Novega Bečeja okrog tri kilome-
tre, 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,vv tam živi v sožitjtt u kar 24 različnih narod-
nosti, upravno pa je razdeljl en že od leta 1919 med Srbiji o,
Madžarsko in Romuniji o. Prvo večje mesto, v katero se izseljl uju e
prebivalstvtt o (poleg Novega Sada in Beograda), je zato tudi TeTT -
mišvar. Sam Biserni otoček pa je že od nekdaj znan po izjem-
no plodni zemljl i, na kateri so poleg grozdjd a pridelovali še me-
lone, kutine, hruške, bil je pa tudi priljl ubljl eno lovišče faff zanov
in druge divjadi ter raj za ribiče. Sedaj pa domačini poletjtt a
preživljl ajo na obali Tise na čolnih ali splavih, v središču Nove-
ga Bečeja pa za širitev turistične dejavnosti posodabljl ajo edini
hotel z bazenom.

MUŠKAT KROKAN ZA STAVO
Muškat krokan je sorta, za katero se ne ve natančno, ali je

prišla iz AlAA žiriji e v Franciji o ali obratno, njn ena udomačitev sredi
Tise pa ima zanimivo zgodovino in je povezana z grofoff vsko
družino Rohonczy,yy ki so bili na območju Bečeja znani kot na-

predni kmkk etovalci. Pridelovali so predvsem sadjd e in grozdjd e in
ga, ker je bila njn ihova kakovost zelo cenjn ena, drago prodajali
po AvAA striji i in širše. Poleg tega pa so vzrejali tudi dirkalne ko-
njn e. Rohonczyiji evi so imeli v Bečeju veliko vilo, na Bisernem
otoku pa poleg sadovnjn akov poletno hišo, ki bi ji danes reklkk i
vikend. V celem, takrat malem Bečeju, so živeli več ali manjn
samo delavci te grofoff vske družine s svojimi družinami. Ro-
honczy Gedeon je na Bisernem otoku prideloval melone in jih
poimenoval Tiski biser, ta zelenjn ava pa je takrat uspevala samo
na Bisernem otoku in po tem je postal znan. V začetktt u 19.
stoletjtt 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 grofoff m Ledererjem iz soseščine. Z njn im je sta-
vil, da bo zmagal tisti, ki bo posadil boljl šo sorto vinske trte, in
tako je prišel na Biserni otok muškat krokan. Vino je Rohonc-
zy poklkk anjn al samo tedanjn im veljl akom, ker ga je bilo zelo malo,
zanjn pa je veljl alo, da je tako dobro, da ga »kradejo služabniki«.

TaTT tjt ana VlVV aškalić, dipl. agronomka, ki je iz te sorte tudi di-
plomirala in se ukvkk arja z ekološkim kmkk etovanjn em, sicer pa je
danes turistična vodička, nam je dejala, da so grozdi te srednjn e
pozne sorte srednjn e okrogli in zelene barve, dosežejo okrog 15
dekagramov,vv v zrelosti pa naberejo do 22 odstotktt ov sladkorja
in med 5–7 g /l skupnih kislin. Vino je svetltt o rumene barve z
zelenim siji ajem in zelo pitno, dosega tudi vrhunsko kakovost
in je tudi geografsff ko zaščiteno. Cepiče za to sorto si prideluju e-
jo lastniki na otoku sami, zanimivo pa je, da so jo kar nekaj-
krat poskušali posaditi na celini, vendar se nikjkk er drugje ni

udomačila. Glede na to, da že več kot stoletjtt e uspeva v Srbiji i
samo na tem otočku, pa jo umeščajo med avtohtone znameni-
tosti te države.

NOVA KLET FLEUR D’ORANGE
Posestvtt o nekdanjn ih plemičev je bilo v času socializma v lasti

tamkajšnjn ega kmkk etiji skega kombinata Stara Tisa in začelo propa-
dati, skupaj z njn im pa tudi vinogradi in sadovnjn aki v okolici vi-
le Rahonczy. Sedanjn i vinogradi so stari 15 let in so bili krajše
obdobje tudi neobdelani. Njihov sedanjn i lastnik Miloš Srečko-
vić iz Novega Sada je sedem hektarjev na otočku kupil za
300.000 evrov,vv v nasadu pa so še na desetini površine sorte
renski rizling, sauvignon in modra frff ankinjn a. Pričakuju e dober
pridelek med 6 do 8 ton po hektarju, čeprav je bila zaščita
vinske trte v letošnjn em spremenljl ivem vremenu z veliko pada-
vinami zahtevna. Pred dvema letoma je začel graditi ob vino-
gradu še klkk et, ki naj bi bila končana v prihodnjn ih treh letih.
KlKK eti na otoku namreč ni bilo nikoli, saj so Rahonzcyiji evi vino
negovali v klkk eti v svoji vili v Bečeju. Ker ima poleg vinogradov
na Bisernem otoku Srečković še 25 ha vinogradov,vv bo njn ena
zmogljl ivost za 100.000 litrov vina. Prostori za nego in sklk adiš-
čenjn e vina bodo na 2000 kvkk adratnih metrih, na 400 kvkk adratnih
metrih pa še degustaciji ska soba. Končali naj bi jo v treh letih,
vrednost naložbe je 1 miliji on evrov,vv skupaj z naložbo v turisti-
čno dejavnost pa 2,5 miliji ona evrov.vv Ob njn ej bodo namreč iz-
gradili še apartmtt aje in spa center z bazenom.

V vmvv esnem obdobju se je razpletltt a tudi pravna bitktt a za ime
muškat krokan na steklkk enici. Potomci bečejskih grofoff v so zah-hh
tevali vračilo premoženjn a in prepovedali uporabo ime muškat
krokan na steklkk 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 klkk et na
otočku pa se bo imenovala Fleur d’Orange, kot imenuju ejo to
sorto v Franciji i, ker naj bi njn en vonjn spominjn al na vonjn cvetov
pomarančevca.

ViVV nii ogrgg ad z muškšš atott m krkk okanom na Bisernrr em otott ku Da lačnčč i trtt gr ačičč ne bi slabo opo ravlvv jl alill svovv jo ega dela, je bil pred trtt gr atvtt ivv ji o obvevv zen krkk epe ak banat-tt
skikk zaja trtt krr .

MiMM loš Srečkčč okk vivv ć

PrPP vivv grgg ozdidd muškšš atatt krkk okana so napa ovevv dalill dobro letitt nii o.


