
Matthias a Hermann Hagerovi hospodaří na 12,5 ha mírně svažitých vinic s jílovito-

hlinitou půdou s významným podílem spraše. Ta je místy až 1 m hluboká, 

v některých vinicích jsou podložím prvohorní vyvřeliny a zde je spraš hluboká jen 

20 cm. Vinice jsou sušší (330 mm/rok srážek). Vesnice Mollands leží 

v nejsevernější části Wagramu. Pěstují hlavně RR, VZ, Zw, které doplňují RB, Sg, 

MT – zde zvaný Rivaner, Muskateller Gelber, RM a Blauburger. Svá vína mají 

zařazeny do 3 linií: 
 

modré – Zw Blanc de Noir, VZ Mollandser Berg, RR Terrassen, Gelber Muskateller 
 

hnědé -  VZ Vielfalt, VZ Alte Reben, VZ Vogelwald, VZ Seeberg, RR Alte Reben, RR 

               Seeberg, Gemischter Satz, Hager Weiß, Zw Reserve, Pinot Noir, Hager Rot 
 

červené - Rose Sekt Pur, Riesling Pur, Zweigelt Pur 
 

Bratři jsou členy hnutí „Slow Food“ a jejich vinařství je právem označeno speciálním logem 
„Weinbau BIO, ORGANIC viticulture“. 

Více viz článek „Wagram““ 
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V čele farmy a vinařství v městečku Fels am Wagram stojí sympatický Ing. Hans 

Czerny. Jde o typické biodynamické hospodářství, kde každý může v plné míře 

„nasát“ pravou biodynamickou filozofii. H. Czerny je také členem hnutí Slow 

Food a organickému vinařství se věnuje více jak 20 let, biodynamice Demeter již 

11 let. Obdělává 15 ha vlastních vinic (220-370 m n.m.) a 12 ha zemědělské 

půdy. Produkce je 80 000 lahví vína z 90% bílého (65% VZ a specialitou je 

Veltlínské červené). Má 3 krávy, samozřejmě prasátka mangalica a všechna 

další drobná hospodářská zvířata. Návštěva jeho vinic a výrobny vína musí 

nutně uspokojit každého odborníka a ctitele ekologie. Proto vinařství právem 

nese speciální logo „Weinbau BIO, ORGANIC viticulture“. Vinařství bylo 

mnohokrát oceněno (Fallstaff, Salon Österreicher Wein, Winespectator etc.) 

 

Více viz článek „Wagram“ 
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V městečku Gösing am Wagram v další rodinné farmě a biodynamickém vinařství nás 

očekávali paní Daniela Vigne & Toni Söllner. S dalšími členy rodiny obhospodařují 15 ha 

vinic, 30 ha polí, 10 ha lesů a 1 ha sadu. Dostatečně poučeni, že biodynamika není 

synonymem pro něco temného a problematického jsme očekávali další pokračování 

odborných zážitků. Vinařství s produkcí 80-90 000 láhví, jak sami říkají „mit seele“ (s 

duchem), ve skladbě 60% VZ (80% jde na export), 15% RR, 10% Roter Veltliner a 15% 

červených odrůd se specializuje na výrobu lehkých, delikátních vín s výraznou primární 

aromatikou, která jsou až „nebezpečně“ pitelná. Kromě toho produkují i sekty, ovocné 

destiláty (hrušky, jablka, meruňky, švestky, trnky, višně, broskve aj.) a mnoho dalších 

farmářských výrobků.             Více viz článek „Wagram“ 

„Biodynamika jako všeobecný směr v zemědělství, byl schválen francouzským parlamentem v r. 1987, značka Déméter ekologických 

potravin je celosvětově chráněna. Hlavními zásadami biodynamického způsobu pěstování potravin, včetně hroznů, je návrat do minulosti, 

kdy se nepoužívaly chemické postřiky, umělá hnojiva, při zpracování se do potravin, včetně vína, nepřidávají žádné chemické látky. 

Z dalších zvláštností tohoto směru je uznávání a využívání přírodních (kosmických) energetických sil a eliminování energetických sil 

vytvořených člověkem.“ 
 

Z knihy:  F. Kratochvil: 1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné … 


























