
Lanski letnik dober tudi v Pliskovici
Tradicionalna lokalna ocenjevanja kraških vin se nadaljujejo.

Tako so pred 12. marcem priredili že 7. tradicionalno ocenje-
vanje vin v Pliskovici, na katerem so ocenili kar 34 vzorcev vin,
10 belih sort. ostalo pa so predstavljale rdeče sorte, od tega 21
teranov lanskega letnika. Tudi letos so k organizaciji poleg do-
mačega Razvojnega društva Pliska pod vodstvom predsednice
Ivice Žerjal pristopila še Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa
in Kmetijska svetovalna služba Sežana.
Ocenjevanje je potekalo pod budnim očesom strokovne vinar-

ske komisije iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki jo
je vodila predsednica Tamara Rusjan. Predsednica je ob zaključ-
ku ocenjevanja dejala: »Gre za odličen lanski letnik v vinogradu
in vsi vinarji v Pliskovici si zaslužijo pohvale tudi za predelavo,
saj praktično ni bilo izločenih vzorcev.« Strokovnjakinja za vino-
gradništvo in vinarstvo na sežanski KSSMajda Brdnik pa je še
dodala: »Vinogradnike smo obvestili še o aktualnih dogajanjih
v kmetijstvu. Vsak je zase in za svoje vino prejel naše strokovne
nasvete. Glavni namen ocenjevanja je seveda izobraževanje vi-
nogradnikov. V teh letih ocenjevanja seje vsekakor pokazal dvig
znanja, ki ima za posledico dvig kakovosti vin, ki se udeležujejo

tudi mednarodnih vinskih ocenjevanj in sejmov in dosegajo vid-
ne uspehe.«
V Pliskovici, kjer na nekaj več kot stotih hišnih številkah živi

220 prebivalcev, je v Kraško vinsko cesto vključenih kar devet
kmetij. Okoli vasi so prostrani vinogradi in ni skrivnost, da znajo
iz grozdja pridelati prvovrstno vino teran. Pri ocenjevanju belih
vinih sta slavila Valter in Milan Šuc pred Vlljernorn in Jadranom
Petelinom, tretje mesto pa sta si delila Ivo Šuc in kmetija Žerjal -
Jekše. Najbojši teran imajo pri Francu in Andreju Vrabcu, drugo
mesto je šlo v roke Valterju in Milanu Šucu Tretje mesto pa so si
delili kar trije vinogradniki: Rikardo Vrabec, Rudi Žerjal in kmetija
Žerjal - Jekše.
V vasi imajo veliko število prireditev, ki se navezujejo na tradici-

jo pridelovanja vina. Med njimi velja omeniti tradicionalne dne-
ve odprtih borjačev (kjer je mogoče pokušati vino od kleti do
kleti) in edinstven latnik evropskega prijateljstva, na katerem so
posajene trte, ki predstavljajo po eno državo iz Evropske unije.

Olga Knez
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