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Dunaj kot most med vzhodom in zahodom
Najnovejša tehnologija in nadvse zanimiv program dogodkov na sejmu
INTERVITIS VIENNA od 10. do 12. aprila 2011
Imajo različna imena, kot so devin, dunaj ali zelen, rotgipfler, veltliner ali zweigelt,
plavac mali, graševina ali neronet, harslevelü, furmint ali lämmerschwanz, a vsem
tem vrstam grozdja je skupno, da prihajajo z najbolj zanimivega vinogradniškega
območja na svetu – srednje in vzhodne Evrope. Sejma INTERVITIS VIENNA 2011
se bo od 10. do 12. aprila udeležilo več kot 200 mednarodnih razstavljavcev ter
pričakovanih 7000 pridelovalcev vina in sadja iz Avstrije ter bližnjih držav, kot so
Češka republika, Slovaška, Madžarska, Slovenija in Hrvaška, da bi ponudili oz. si
ogledali najnovejše tehnologije ter da bi v okviru nadvse zanimivega programa
dogodkov izmenjali svoje strokovno znanje. INTERVITIS VIENNA je edini forum te
vrste, ki se ga udeležujejo vinogradniki iz kar šestih držav z deloma podobno
strukturo vinogradništva.
Vsekakor bodo od 10. do 12. aprila potekale vroče razprave o evropski politiki na
področju vinogradništva ter njenimi posledicami za vinogradnike. Evropska unija od
leta 2009 do 2013 z obsežnimi programi podpore v vrednosti več kot 5 milijard
evrov spodbuja konkurenčnost vinogradništva v Evropi. Avstrijsko in nemško
združenje vinogradnikov na sejmu INTERVITIS VIENNA ponovno organizirata
kakovosten program dogodkov s kotičkom za pokušanje vin, ki so jih pridelale šole
(vse tri dni sejma), srednjeevropskim vinskim forumom z motom „Kaj pa po letu
2013?“ (10. april), avstrijskim dnevom vinogradništva (11. april), avstrijskim dnevom
sadja (11. april) in celo vrsto predavanj strokovnjakov foruma.
Prof. dr. Helmut Redl (Univerza za agrikulturo na Dunaju) bo 10. aprila predaval na
temo tehnike vinogradništva, dr. Karin Mandl (Izobraževalno-raziskovalni center za
vinogradništvo in sadjarstvo, Klosterneuburg) pa bo predavala o mikrobiologiji in
vrenju. Za 11. april so predvidena predavanja dipl. inž. Manfreda Gössingerja
(Izobraževalno-raziskovalni center Klosterneuburg) na temo določanja zrelosti na
področju vinogradništva in sadjarstva ter dipl. inž. Haralda Scheiblhoferja na temo
stabilizacije in filtracije. Tretji dan sejma bo prof. dipl. inž. Robert Steidl
(Izobraževalno-raziskovalni center Klosterneuburg) predaval o tehnologiji v
stiskalnicah in kleteh, dr. Reinhard Eder (Izobraževalno-raziskovalni center
Klosterneuburg) bo govoril o nadzoru proizvodnje in zagotavljanju kakovosti, dipl.
inž. Victoria Loimer (kmetijska zbornica Dolnje Avstrije) pa bo predstavila biološko
vinogradništvo.
Sejem INTERVITIS VIENNA, ki se bo odvijal aprila 2011, ravno sredi evropskega
podpornega programa, bo tako za vinogradniško dejavnost Avstrije in sosednjih
držav, za katero je značilna relativna strukturna razdrobljenost, potekal ravno ob
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pravem času. Madžarska (65.400 hektarjev pridelovalnih površin), Hrvaška (60.000
hektarjev), Slovenija (16.100 hektarjev), Češka republika (14.500 hektarjev) in
Slovaška (14.300) imajo skupaj z Avstrijo (49.000 hektarjev) približno 220.000
hektarjev vinogradov. Prav vinogradna območja srednje, vzhodne in jugovzhodne
Evrope si trenutno močno prizadevajo, da bi odpravila tehnološki zaostanek in še
dodatno izboljšala kakovost pridelanega vina. Že sejma INTERVITIS VIENNA leta
2008 se je udeležilo več kot 30 odstotkov tujcev.
Sejem INTERVITIS VIENNA 2011 bo kot vrhunski mednarodni dogodek na
področju razstavljanja prikazal celoten postopek pridelave na štirih jasno
strukturiranih področjih: Tehnologija pridelave ter obiranja sadja in grozdja,
usmerjanje postopka ter predelava vina in sadja, tehnologije polnjenja in
embaliranja ter trženje in organizacija. Številna podjetja so že napovedala
tehnološke inovacije, ki do sedaj še niso bile predstavljene. Na seznamu
razstavljavcev se pojavljajo imena, kot so RWA Raiffeisen Ware Austria, Kraft ,
Anton Wottle Maschinen- und Weinpressenbau, Scharfenberger, Della Toffola, KMS
Rinklin, M. Maurer Rapf & Co., Velo, Rieger Behälterbau, Vulcascot, Benczak in
številna druga.
Stuttgartsko sejmišče prek mreže zastopnikov v tujini oglašuje sejem v sosednjih
državah Avstrije, poleg tega pa bo organiziralo avtobusne prevoze iz glavnih
vinogradnih območij. Dunajsko sejmišče lahko obiskovalci iz teh držav hitro in
preprosto obiščejo z avtom ali letalom. Dodaten „posladek“: istočasno s sejmom
INTERVITIS VIENNA 2011 se bo odvijal tudi sejem gastronomije in hotelirstva
„Hotel und Gast Wien“, ki ga lahko z vstopnico za sejem INTERVITIS obiščete
brezplačno.
Sejem INTERVITIS VIENNA 2011 bo potekal od 10. do 12. aprila od 9 do 18 ure.
Dnevna vstopnica stane na kraju dogodka 13 evrov, prek spleta na naslovu
www.messe-stuttgart.de/vorverkauf pa 9 evrov.

Dodatne informacije na spletu najdete na naslovu www.intervitis-vienna.at
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