SPOROČILO ZA MEDIJE
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32. SVEČANA TRGATEV STARE TRTE V MARIBORU
Najstarejša trta na svetu združuje ljudi in narode / Letošnja posebna gosta predstavnika Severne in
Južne Koreje

(Maribor, 30. september 2018) Danes so pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu že 32. trgali grozdje
najstarejše trte na svetu. S svečano trgatvijo se je tako v nedeljo začel Festival Stare trte 2018. Letos
sta bila na trgatvi prisotna predstavnika Severne in Južne Koreje, ob njiju pa tudi konzula obeh držav,
kjer že uspevajo potomke znamenite modre kavčine. Prvi grozd je odrezala dr. Aleksandra Pivec,
ministrica za kmetijstvo Republike Slovenije.
Udeležba predstavnikov Južne in Severne Koreje, skrbnikov potomk Stare trte, je izjemna redkost, obema pa
to predstavlja veliko čast. Skrbnik potomke Stare trte, ki raste v Pyongyangu, Ryu Kyong Il, direktor
evropskega oddelka Komiteja za kulturno sodelovanje s tujino Severne Koreje, je na današnji slovesnosti
povedal: “Vsem bi se zahvalil za povabilo na svečani dogodek trgatve najstarejše trte na svetu. V Pyongyangu
se je potomka Stare trte dobro prijela in nestrpno čakamo, da obrodi prvo grozdje.” Potomka najstarejše trte
odlično uspeva tudi v Seulu v Južni Koreji, kjer po besedah dr. Yong Woo Shinna, izvršnega direktorja
Južnokorejskega združenja Youth Hostlov, prav tako nestrpno čakajo na prvo letino: “Posadili smo jo v
upanju miru in združevanja obeh držav na korejskem polotoku in lahko povem, da nedavni dogodki in srečanje
predsednikov obeh držav kažejo, da smo na dobri poti.”
Modra kavčina, najstarejša trta na svetu, je letos obrodila 38 kg pridelka. Po mnenju Staneta Kocutarja,
mestnega viničarja in skrbnika stare trte, so z letošnjo trgatvijo šli do skrajnih meja časovne vzdržljivosti
grozdja najstarejše trte. Izpostavljena je bila namreč ekstremnemu osončenju letošnjega poletja: “Sedaj bomo
z veseljem počakali, kaj bodo dodali še kletarski napori mag. Janeza Valdhuberja s Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede. Veseli smo tudi dobrih sporočil o uspevanju potomk trte v obeh Korejah in počasi bomo
lahko rekli, da je žametna črnina z Lenta široko prepoznavna vinska trta, ki praktično prenaša sporočilo
Franceta Prešerna, zajeto v naši državni himni, po kateri si želimo, da bi nam njen pridelek »srce razjasnil in
oko«, to pa je univerzalno sporočilo medsebojnega razumevanja in miru.”
Direktorico Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Doris Urbančič Windisch veseli, da je dogodek vsako
leto obiskan v večjem številu, ponosna je na odzivnost Mariborčanov pa tudi tujih gostov iz krajev, kjer raste
potomka najstarejše trte na svetu – gostov iz Severne in Južne Koreje ter konzulov obeh držav, gostov iz
Gradca, Prage, Osijeka in od drugod. »Letošnja čast reza prvega grozda je pripadla ministrici za kmetijstvo, dr.

Aleksandri Pivec, ki pa je s tem opravilom dobila tudi neobvezujočo dolžnost po povezovanju trte s kmetijstvom
in številnimi priložnostmi na področju razvoja kmetijskega turizma na Štajerskem.«
Dr. Andrej Fištravec, župan Maribora: »Za nas Mariborčane je najstarejša trta na svetu naša draga
someščanka, polna življenja. Svoje korenine je pognala globoko v mariborsko zemljo, se uspešno ubranila vseh
stoletnih izzivov in neločljivo vplivala na oblikovanje identitete mesta. Veseli me, je prav najstarejša trta tista, ki
je uspela s povezovanjem sprtih strani na Korejskem polotoku in ima ob kulturno-zgodovinski sedaj tudi
diplomatsko vrednost. Upam, da bo še naprej privabljala turiste vseh strani sveta v naše mesto.«
Na trgatvi Stare trte so okronali tudi novo Mariborsko vinsko kraljico, ki je že 11. ambasadorka najstarejše
trte na svetu in vinarjev Mariborskega vinorodnega okoliša. Letos je to postala Ana Protner, študentka na Višji
strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru. Prihaja iz znane vinogradniške družine Hiša Joannes Protner
iz Vodol: »V času svojega kraljevanja bom širila in vzpodbujala kulturo pitja vina. Zavzemala se bom za še
večjo veljavo vin Mariborskega vinskega podokoliša, ki obsega mariborsko, gornjeslovenjegoriško in
podpohorsko vinsko turistično cesto, doma in v tujini. Mariborska vinska kraljica ima to prednost pred ostalimi,
da je vinska kraljica najstarejše trte na svetu, katere potomke rasejo na skoraj vseh kontinentih. Prednost, ki jo
imamo, je, da se lahko mariborska vina predstavljajo širom Evrope in sveta ob sajenju, rezi in trgatvi teh
potomk.«
S trgatvijo Stare trte se je tako uradno pričel Festival Stare trte 2018, ki se bo letos izjemoma zaključil dan po
Martinovanju v Mariboru, največjemu enodnevnemu martinovanju na prostem v Sloveniji (11. november 2018).
V ponedeljek, 12. novembra 2018, se bodo na Trgu Leona Štuklja predstavila še vina novega letnika in tako
simbolično zaključila letošnji Festival Stare trte.
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