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        Bratislava, 15.06.2020 

 

Stanovisko:  Návrh uvádzania burčiaku do obehu už od 15.júla.  

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska zásadne nesúhlasí s návrhom uvádzania burčiaku do obehu 15.jpla. 

15. júla hrozno na Slovensku ešte nedozrieva ani z najskorších odrôd vhodných pre výrobu burčiaku ako 

Iršai Oliver a Muller Thurgau. Za ostatných 10 rokov sa stalo jediný raz, v roku 2018, že hrozno dozrelo skôr 

a bolo potrebné uviesť burčiak do obehu skôr. Aj v roku 2018 to však nebolo pred 1.augustom.  

Z toho dôvodu navrhujeme, aby ako najskorší možný termín bol uvedený 1.august. Zároveň máme za to, že 

by bolo vhodné ustanoviť, aby tento termín mohol byť flexibilný a uviesť v novele zákona, aby ministerstvo 

malo právomoc tento termín flexibilne meniť napríklad vyhlásením v Úradnom vestníku. Na Slovensko sa 

totiž dováža veľké množstvo kvasiaceho muštu z Maďarska, kde dozrieva hrozno o 2  týždne skôr ako na 

Slovensku a toto je predávané ako burčiak, čím sú poškodení slovenskí vinohradníci a vinári.  

V okolitých krajinách ako je Česká republika a Rakúsko, kde je tiež tradícia výroby a ponuky  burčiaku sa ako 

najskorší možný termín uvádza 1.august.  

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska bude nezávisle na uvedení v Zákone uvádzať odporúčaný termín 

podľa skutočne dozrievaného hrozna.  

Súčasný stav budúcej úrody vo vinohradoch odhadujeme ako mimoriadne dobrý, bez závažnejších chorôb a 

škodcov. Jarné mrazy vinič výrazne nepoškodili. Marcové a aprílové nedostatočné zrážky vinič ani úrodu tiež 

výraznejšie nezasiahli. Kvitnutie začalo o týždeň neskôr ako býva zvyčajne. Niektoré skoré odrody, 

predovšetkým  aromatické muškátové odrody, neodkvitli dobre, lebo pršalo a mierne spŕchavajú. Ostatné 

odrody sú práve v plnom kvete. Súčasný dážď viniču pomohol, naplno musia prebiehať zelené práce. 

Násada vyzerá byť ako lepšia priemerná úroda. Obavy prevládajú z možných búrok a ľadovcov, ktoré  môžu 

lokálne zničiť úrodu.  

Na základe vývoja počasia najskorší možný termín dozrievania skorých odrôd vhodných aj na výrobu 

burčiaku odhadujeme na 15. August.  

 

S pozdravom 

 

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. 

Výkonná riaditeľka 
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Kvitnutie viniča, 12.jún 2020 


