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Twoja winnica trzy kroki stąd...

Katalog usług enologicznych - wersja skrócona
VITI CULTURA jest pierwszą w Polsce firmą wykonującą całościowo specjalistyczne
prace związane z zakładaniem winnic i uruchomieniem produkcji winiarskiej. Zajmujemy się
kompleksową obsługą projektów winiarskich, zaczynając od znalezienia odpowiedniej lokalizacji,
oceny siedliska i przygotowania działki pod winnicę, poprzez wszelkie doradztwo i usługi
przy zakładaniu i prowadzeniu winnicy, aż po wsparcie na etapie wyrobu wina w winiarni
i znalezieniu optymalnych rozwiązań w zakresie dystrybucji i marketingu.
Firmę tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy związanej z uprawą winorośli
i produkcją wina, którzy swoją wiedzę winiarską zdobyli i ugruntowali w praktyce w winnicach na
całym świecie oraz wielu realizacjach projektów winiarskich w Polsce.
Nasza wiedza i zdobyte doświadczenie jest gwarancją, iż Państwa marzenia o własnej winnicy
zmienią się w profesjonalnie założone i prowadzone przedsięwzięcia winiarskie, które osiągną
zakładane pozytywne wyniki ekonomiczne.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Viti Cultura Sp. z o.o.
ul. Wilczycka 27/26, 02-488 Warszawa
tel. 602 352 748
kontakt@viticultura.pl

1. Projektowanie Winnicy
etap
1.

Wyszukanie lokalizacji
odpowiedniej działki
pod winnicę

2.

Ocena przydatności
działki pod winnice

3.

Badanie próbek gleby

4.

Projekt koncepcyjny
winnicy

5.

Etap konsultacji
projektu

6.

Szczegółowy projekt
realizacyjny winnicy

koszt

opis

do negocjacji

Usługa polega na wskazaniu bądź pomocy w wyszukaniu działek i lokalizacji szczególnie
korzystnych pod kątem prowadzenia uprawy winorośli. Usługa doradcza - nie dotyczy
obrotu nieruchomościami w zakresie pośrednictwa kupna i sprzedaży gruntów rolnych.

bezpłatnie

W skład usługi wchodzi przyjazd i wizytacja na miejscu działki o areale min. 1 ha (1-2 osoby). Wizyta ma na celu sprawdzenie potencjału siedliska i stanowi podstawę do dalszych
prac projektowych. Może być połączona z pobraniem próbek gleby, wstępnych rozmów
z właścicielem co do zasadności nasadzeń. Ma na celu wykluczenie lub akceptację działki
do celów winiarskich.

wg bieżących
cen rynkowych

Badanie profilu i pobranie próbek gleby na oznaczenie zawartości podstawowych
makroelementów (P, K, Mg + pH) oraz wskazaniem podstawowych wytycznych co do
nawożenia i doprowadzenia do właściwego odczynu pH. Ilość próbek kilka do kilkunastu
zależnie od wielkości pola i zróżnicowania potencjalnych parcel.

do negocjacji

PROJEKT KONCEPCYJNY WINNICY, jest pisemnym opracowaniem spostrzeżeń z wizytacji
plantacji. Studium projektowe zawiera:
- analizę położenia, topografii terenu oraz warunków makro-, mezo- i mikroklimatycznych,
- informacje o strukturze gleby i warunkach wodno-powietrznych,
- uwarunkowania historyczne uprawy w danym regionie i najbliższej okolicy,
- koncepcję uprawy różnych odmian, wraz ze wstępną propozycją podziału pola na parcele,
- koncepcję produkcji wina w podejściu ilościowym bądź jakościowym,
- koncepcje dotyczące marketingu i sprzedaży wina,
- ogólny biznes plan,
- inne aspekty uprawy, w tym formy prowadzenia i odpowiednie do nich systemy rusztowań.
Cena zależy od wielkości działki, ilości działek i stopnia skomplikowania projektu.

bezpłatnie

Etap ten przewiduje przeprowadzenie konsultacji pomiędzy inwestorem a osobami
prowadzącymi projekt ze stronny VC, mające na celu ustalenie ostatecznego zakresu
projektu i jego harmonogramu wdrożenia.

50% ceny
projektu,
o którym
mowa w pkt. 4

PROJEKT REALIZACYJNY WINNICY - zawiera końcowe i szczegółowe ustalenia dotyczące
realizacji projektu, w tym podział pola na parcele, dobór odmian, klonów, podkładek,
formy prowadzenia, szczegółowy plan nasadzeń (w skali 1:500 lub 1:1000), harmonogram
i sposób sadzenia. Etap kończy się podpisaniem umowy o wdrożenie projektu.

opcjonalnie

Szczegółowe badanie profili glebowych i pobranie próbek gleby na oznaczenie cząstek
spławialnych (w części także mikroelementów). Ilość próbek kilkadziesiąt do kilkaset
zależnie od wielkości pola i zróżnicowania potencjalnych parcel. Efektem tak wnikliwych
badań jest pisemne opracowanie z podziałem pola na parcele o wyraźnym zróżnicowaniu
glebowym. Celem jest dobór poszczególnych podkładek osobno do każdej parceli i maksymalne wykorzystanie potencjału terroir w celu podniesienia jakości wina.

7.

Szczegółowe badania
gleby i podziału parcel

8.

Opracowanie
dotyczące klimatu
regionu i termiki
siedliska

opcjonalnie

Szczegółowe opracowanie dotyczące warunków klimatycznych na podstawie
ogólnodostępnych danych ze stacji pomiarowych, literatury tematycznej, z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. W przypadku dostępności danych lokalnych lub
możliwości uszczegółowienia pomiarów do wysokich rozdzielczości, możliwe jest przygotowanie opracowania dotyczącego termiki pola czy nawet poszczególnych parcel.

9.

Biznes plan finansowy

opcjonalnie

Szczegółowy biznes plan przygotowany do konkretnej inwestycji, obejmujący okres do
20-25 lat.

10

Dofinansowanie unijne

bezpłatnie

Pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania UE.

Ocena przydatności działki pod winnice
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2. Realizacja winnicy
etap

koszt

opis

1.

Przygotowanie pola

bezpłatnie

Doradztwo w zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przed sadzeniem.

2.

Zamówienie do
szczepienia i dostawa
sadzonek

3.

Tyczenie parcel i
sadzenie

do negocjacji

4.

Dostawa palików
bambusowych

wg bieżących
cen rynkowych

Możliwe jest użycie także innych palików spełniających funkcję podpór dla młodych latorośli.

5.

Dostawa elementów
rusztowania

wg bieżących
cen rynkowych

Polecamy pierwszy polski system rusztowań VITICULTURA ™, który zapewnia zmniejszenie
liczby roboczogodzin związanych z prowadzeniem i cięciem winorośli.

6.

Montaż rusztowania

do negocjacji

7.

Doradztwo przy zakupie sprzętu i urządzeń
niezbędnych na
winnicy

wg bieżących
cen rynkowych

bezpłatnie

Dostarczamy sadzonki tylko od renomowanych producentów o niezawodnej renomie. Możliwa
jest dostawa z oferty bieżącej lub szczepienie z rocznym wyprzedzeniem kombinacji odmiana/
klon/podkładka wg wymagań wynikających z przygotowanego projektu.
W przypadku winnic od 1ha polecamy sadzenie maszynowe. Usługę tę wykonujemy własną
maszyną firmy Wagner, o wydajności do 10 tys. sadzonek na dzień (ok. 2,5ha), którą uzyskujemy
dzięki sprawdzonej na wielu winnicach ekipie.

Możliwe są dwie wersje montażu, kompleksowa i tańsza tzw. uproszczona.
Dobór optymalnych urządzeń do skali inwestycji, także z zakresu sprzętów używanych.
Doradztwo w kwestii wyboru stacji meteorologicznych i czujników (rejestratorów).

Tyczenie parcel i sadzenie winorośli

Montaż rusztowania
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3. Prowadzenie winnicy
etap

koszt

opis

1.

Prowadzenie winnicy
w 1szym roku

do negocjacji

Podwiązywanie, nawożenie, opryski, uprawa ciągnikiem, okopanie roślin na zimę.

2.

Prowadzenie winnicy
w 2gim roku

do negocjacji

Jak w roku pierwszym zmodyfikowane o wymagania roślin dwuletnich.

3.

Prowadzenie winnicy
w kolejnych latach

do negocjacji

Jak w pierwszych latach, z uwzględnieniem wieku i innych potrzeb roślin.

4.

Doradztwo w zakresie
prowadzenia winnicy
w poszczególnych
latach

bezpłatnie

Doradztwo i pomoc dotycząca usług prowadzenia winnicy (dotyczy klientów firmy Viti Cultura).

5.

Doradztwo w zakresie
ochrony

opcjonalnie

Możliwość specjalistycznych konsultacji w zakresie stosowania poszczególnych środków
ochrony, modele chorobowe i alerty ryzyka infekcji.

6.

Doradztwo w zakresie
nawożenia

opcjonalnie

Możliwość specjalistycznych konsultacji w zakresie stosowania nawozów na każdym etapie
uprawy.

7.

Doradztwo w zakresie
pogody

opcjonalnie

Możliwość specjalistycznych konsultacji w zakresie prognoz pogody oraz opracowań klimatologicznych dla poszczególnych regionów czy plantacji. Bieżące alarmy przymrozkowe.

Prowadzenie winnicy

Doradztwo w zakresie ochrony i nawożenia
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4. Projektowania i realizacji winiarni
etap

1.

2.

Projekt winiarni

Dostawa sprzętu do
winiarni

koszt

opis

do negocjacji

Projekt wyposażenia winiarni stworzony przez dyplomowanego enologa, dostosowany
w sposób optymalny do produkcji wybranych przez winiarza typów win, pozwalający na
maksymalną oszczędność czasu pracy. Projekt kładzie nacisk na jakość otrzymywanych
win i wygodę użytkowania oraz co również istotne, łatwość utrzymania sprzętu w pełnej
sprawności i czystości. Stworzony na podstawie ofert producentów z całej Europy (m.in. kilku
czołowych producentów z branży winiarskiej do wyboru). Naszym celem jest przede wszystkim zachowanie najlepszego stosunku jakości do ceny, przy zachowaniu cech doboru sprzętu
w pełni profesjonalnego.

wg bieżących
cen rynkowych

Viti Cultura gwarantuje zakup sprzętu wyjątkowej jakości, dostosowanej do faktycznych
potrzeb winnicy i zamierzeń winiarzy, bez ponoszenia zbędnych wydatków na sprzęt nie
pasujący do koncepcji czy skali produkcji. Dzięki wieloletnim kontaktom na rynku i współpracy
z europejskimi producentami sprzętu winiarskiego możemy zaoferować korzystne rabaty na
większość wyposażenia.

Projekt oraz dostawa sprzętu do winiarni

5. Produkcja wina
etap

koszt

1.

Całościowy nadzór
nad produkcją wina

do negocjacji

Kompleksowy zakres usług prowadzący do wytworzenia i zabutelkowania wina przez i pod
nadzorem dyplomowanego enologa.

2.

Bieżące doradztwo i
konsultacje enologiczne na miejscu

do negocjacji

Wizyta enologa w przypadku zgłaszanych przez winiarzy potrzeb w wymienionym zakresie.

3.

Doradztwo i konsultacje enologiczne

bezpłatnie

Doradztwo i pomoc dotycząca usług enologicznych świadczona zdalnie (dotyczy klientów
firmy Viti Cultura).

4.

Rejestracja winnicy i
legalizacja produkcji
wina

opcjonalnie

Pomoc w zakresie spełnienia wymogów związanych z procesem zgłoszenia i zarejestrowania
winnicy oraz prowadzonej produkcji wina.

5.

Sprzedaż wina

do negocjacji

Doradztwo w zakresie merchandisingu oraz bieżącej polityki sprzedaży wina na rynku polskim
i poza granicami kraju. Współpraca z firmami zajmującymi się hurtowym handlem winem.

5

opis
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6. Inne usługi
etap

koszt

opis

1.

Identyfikacja odmian

do negocjacji

Wstępna identyfikacja odmian winorośli na podstawie nadesłanych fotografii (dotyczy
w większości przypadków tylko klasycznych odmian winorośli).

2.

Identyfikacja odmian
in situ

do negocjacji

Dokładna identyfikacja odmian na stanowisku oraz analiza ampelograficzna nadesłanego
materiału.

3.

Badania gentyczne
winorośli

do negocjacji

Badania dotyczące pochodzenia odmiany i genetycznej odporności na mącznika rzekomego
i/lub prawdziwego (Rpv1, Rpv3, Ren1, Ren2, Run1, Rpv_x)

4.

Badania statusu
zdrowotnego
materiału winorośli

do negocjacji

Testy ELISA na obecność typowych wirusów winorośli (GLFV Grapvine Fanleaf Virus, GLRaV1
GLRaV3 Grapvine Leafroll Virus, ArMV Arabis Mosaic Virus), innych wirusów ToBRV, RRV-ch,
RRV-g, ew. inne choroby bakteryjne i fitoplazmatyczne (Agrobacterium Vitis) w zależności od
dostępności laboratoriów.

5.

Badanie kondycji
krzewów

do negocjacji

Określenie wieku krzewów, analizy dendroklimatologiczne, ocena uszkodzeń po mrozach lub
przymrozkach.

Identyfikacja odmian winorośli

7. Doradztwo i Szkolenia
nazwisko

specjalizacja

1.

Agnieszka Wyrobek
Rousseau

Produkcja wina, zasady opieki nad winem, aspekty badan i korekt wina, degustacja win.

2.

Wojciech Bosak

Wymagania siedliskowe winorośli i wybór lokalizacji winnicy, historia i stan obecny winiarstwa w Polsce i na świecie,
przepisy prawne, enoturystyka, ekonomika produkcji i marketing wina, degustacja win.

3.

Krzysztof Górka

Systemy kwalifikacji winorośli, selekcja klonalna i masalna, ampelografia, odmiany odporne, systemy prowadzenia
winorośli - w tym autorski system VITICULTURA ™, finansowe aspekty uprawy.

4.

Damian Małek

Dobór urządzeń do prac na winnicy, prace polowe na winnicy, cięcie i prowadzenie, opis technik zakładania winnic
i sadzenia winorośli.

5.

dr Janusz Mazurek

Ochrona i nawożenie plantacji winorośli. Konsultant zewnętrzny - klinikaroslin.com

6.

Monika Białobrzeska

Opracowania klimatologiczne i dendroklimatologiczne, modelowanie i analizy przestrzenne, wybór lokalizacji,
analizy oraz raporty (biuletyny) meteorologiczne dla winnicy. Konsultant zewnętrzny - specjalistyczne prognozy
pogody (współpraca z meteoplus.pl).

Zapraszamy do współpracy!
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