SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

VINOGRADNIŠTVO
Šolski center Šentjur ima 16 arov vinograda, ki leži na pobočju vzhodne strani šole ter 47 arov
v Šentvidu pri Grobelnem.
Zasajene imamo več različnih sort, in sicer: Sauvignon, Sivi Pinot, Chardonay, Kerner, Laški
Rizling, Modra Frankinja, Muškat Ottonel, Renski Rizling, Rumeni Muškat, Šipon, Traminec,
Zeleni Silvanec in Žametovka vertikalne izvedbe. Na novo bomo zasadili sorto Solaris, vse
skupaj šteje 2829 trt.
Pridelava poteka po smernicah dobre prakse. Vsa zelena dela se izvajajo ročno. Prav tako
izvajamo strojno mulčenje in zaščito s FFS. V vinogradu pri šoli je postavljena protitočna
zaščitna mreža.
Dijaki sodelujejo pri vseh delih v vinogradu, od zimskega reza in vse do zgodnje jeseni, ko je
na vrsti trgatev.
Po zaključku vseh del v vinogradu pa še praktični pouk poteka v vinski kleti, ko vso grozdje iz
vinogradov dijaki pod nadzorom mentorja, inženirja agronoma, predelajo v vino. Tako vsako
leto pridelamo svojo vino, ki smo ga poimenovali Šolska kapljica, in sicer Sauvignon, belo
Zvrst in Sauvignon. Vsako leto povprečno pridelamo 700 l vina.
Kakovost šolskih vin se preverja na državnih in mednarodnih ocenjevanjih. Vsako leto kakovost
šolskih vin preveri pooblaščena strokovna inštitucija, za naše področje je to Kmetijsko gozdarski
zavod Maribor. Na osnovi kemijske in senzorične analize se vina razvrstijo v ustrezni kakovostni
razred. Vina, pridelana na Šolskem centru Šentjur so v odvisnosti od letnika razvrščena v razred
kakovostno in razred vrhunsko vino ZGP- zaščiteno geografsko poreklo. Sauvignon in Sivi pinot, letnik
2019, sta bila razvrščena v razred kakovostno vino ZGP.

SADJARSTVO
V okviru šolskih sadovnjakov v skupni površini 1,12 ha imamo 0,75 ha ekstenzivnega
sadovnjaka ter 0,37 intenzivnega sadovnjaka, jablan in hrušk. Od jablan v ekološkem
sadovnjaku imamo stare sorte: Jonatan, Bobovec, Harbertova Reneta, Kanadka, Krivopecelj,
Boskopski kosmač, Črna cepika, Damasonski kosmač, Dolenjska voščenka, Šampanjska
reneta, Štajerski mošancelj, Rdeča škrbotavka, Ovčji nos.
V intenzivnem sadovnjaku pa imamo novejše sorte in sicer: Elstar, Jonagold, Zlati delišes,
Idared, Gala, Mutsu, Summerred, Braeburn, Res elstar, Julyred, Jerseymac, Carjevič, Fuji,
Rdeči boskop, Melrose. Od starih hrušk, ki so v ekološkem sadovnjaku je sorta Tepka, v
intenzivnem sadovnjaku pa imamo sorte: Viljamovka, Fetelova, Hardijeva, Krasanka.
Dijaki sodelujejo pri vseh delih v sadovnjaku, od zgodnje pomladi do pozne jeseni, ko obiramo
in okušamo kakovostne pridelke.
Jabolke porabimo za učno kuhinjo ter za predelavo v jabolčni sok in kis. Prav tako sušimo
jabolčne in hruškove krhlje, ki jih imamo za lastno uporabo ali za prodajo končnim kupcem.

