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Wina UJ nagrodzone medalem ENOEXPO
2013

21 października podczas 11. Międzynarodowych
Targów Wina w Krakowie ENOEXPO 2013, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej,
mające na celu wyłonienie laureatów 5. Konkursu Polskich Win o Medal Targów ENOEXPO
2013. W gronie medalistów znalazły się dwa wina z winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wina z uniwersyteckiej Winnicy Nad Dworskim Potokiem - Muscat 2012 i Regent 2012 zdobyły,
zdobywając odpowiednio: 83,4 i 80,6 punktów, brązowy medal ENOEXPO 2013 win polskich.
O winnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego "Nad Dworskim Potokiem" mówią „mała Toskania", choć
znajduje się pod Bochnią koło Krakowa. Patrząc jednak na nią, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
Winnica Nad Dworskim Potokiem to bliźniacza siostra francuskich czy włoskich winnic. Nazwa
winnicy pochodzi od przepływającego poniżej Dworskiego Potoku. Ze wzgórz obsadzonych winoroślą
rozpościera się piękny widok na okoliczne wzniesienia poorane licznymi tarasami, które
przypominają toskańskie pejzaże. Spacerując wieczorami, można tu spotkać dziki, sarny i usłyszeć
porykiwania jeleni. Połyskujące w słońcu kiście winogron dają wino, które już doceniono na świecie.
Uhonorowane tytułem championa i dwunastoma Grand Prix, radowało podniebienia gości podczas
Polskiej Prezydencji w UE.
Winnica jest częścią Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ „Łazy". Jego powstanie było po części
odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności Wydziału
Farmacji, który kształci enologów oraz Instytutu Geografii i Instytutu Nauk Geologicznych. Idealne
warunki pozwalają młodym naukowcom prowadzić doświadczenia i pomiary niezbędne do napisania
pracy magisterskiej czy doktoratu. Na terenie gospodarstwa znajdują się dwie stacje geograficzne:
w Łazach i w Gaiku-Brzezowej. Dostarczane przez nie dane meteorologiczne są wykorzystywane
w prowadzeniu winnicy.
Źródło: www.uj.edu.pl
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?

28-06-2022

1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom

płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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