
1.
ananas mango x lesní jahody

2.
x 5

3.
x nejsvětlejší víno ČR

4. Vina řství Vola řík získalo titul Vina ř roku v letech
x 2012 a 2013

5.
x v Německu

6.
x 2007

7.
x 2015 obyvatel

8.
Rulandské šedé Rulandské bílé x Rulandské modré

9.
x 2014

10.
x 9 viničních tratí

11.
x 749 m.n.m.

12.
x 14

13.
x z meruněk

14.
x bez bublinek, s bublinkami

15.
x křížením

16.
x Železná

17.
x 1986

18.
x Svatovavřinecké

19.
x Sirotčí hrádek

20.
x Roučí

Nad obcí Klentnice se ty čí zřícenina s názvem
Hrad Děvičky Tchánův hrádek

Jak se nezývalo za doby Karla IV. Rulandské modré
Burgundské modré Modrák

Ve kterém roce byla založena v Perné šlechtitelská stanice
1946 1966

Jaká nejznám ější odr ůda byla ve šlechtitelské stanici Perná vyšlecht ěna
Tramín červený Pálava

tichá, perlivá, šumivá tichá, šumivá

Nejznám ější tra ť v katastrálním území Perná je

549 m.n.m. 349 m.n.m.

Kolik členů má v sou časnosti VOC Mikulov
8 12

V katastrálním území obce Bavory najdeme
5 viničních tratí 7 viničních tratí

Nejvyšší bod Pálavy je v nadmo řské výšce 

2011 a 2014

Vína dělíme na 

2008 2010

Vina řství Gala bylo založeno v roce

Pinot noir je v p řekladu

Ocelová Měděná

Rulandské šedé vzniklo
spontánní pupenovou mutací šlechtěním 

403 obyvatel 115 obyvatel

Grappa je pálenka 
z vína nebo matoliny z pomerančů

nejsušší víno ČR

1997 2004

nejsladší víno ČR

2010 a 2011

Jaký po čet odr ůd pat ří do VOC Pálava

V sortimentu vina řství Vola řík najdeme

Vina řství Gala prodává sekty od roku

Test pro akci " P řes 3 sklepy 2015"

Obec Bavory má k 1.1. 2014  

Odrůda Solaris byla vyšlecht ěna
v ČR v Rakousku

1 3

U odrůdy typu Chorvát cítíme v chuti nejvíce


