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Oekraïne.        
 

 

In de Oekraïne was al een wijncultuur in de 4de eeuw voor Christus 

op de zuidkust van het Krim-schiereiland, in deze tijd zijn de  wijnpers 

en de amfora uitgevonden.  

In het noorden ontwikkelde de wijnbouw zich pas veel later, in de 

11e eeuw door monniken gesticht. In de Middeleeuwen, 

verhandelden de Genuese, deze waren de bezetters van wat nu 

Sudak heet, Krimwijnen in heel Europa. Het stadswapen van Sudak 
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Onder Catherine II (1729-1796) werd in 1783, het Krim-

schiereiland van het Russische Rijk opgericht. Grigori Aleksandrovich 

Potemkin haar favoriet (1739-1791) maakte dit land 

geschikt voor de  teelt van druiven en bevorderde ook  de wijn. De 

graaf importeerde wijnstokken uit Italië, Spanje en Frankrijk, waar 

het klimaat vergelijkbaar  is aan de Krim. De grond rond de stad  

Sudak had een zeer goede en vruchtbare bodem en was daarom zeer 

productief en waardevol. 

 In de omgeving van Yalta, maakte graaf Mikhail Mikhail Semenovich 

Vorontsov  (1782-1856) in 1820 wijngaarden en werd 

een grote producent. In de buurt richtte hij in 1828, de wijnbouw 

research institute Magarach op. 
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De Academie Peter Simon Pallas (1741-1811) die de 

Sudak gebied grote wijnplantages aan legde, beschreef in detail de 

eerste 40 lokale variëteiten. Een mousserende wijn werd voor het 

eerst geproduceerd in 1799 in de klimatologisch meest geschikte 

steden Sudak en Alushta. Maar de hoeveelheden  waren 

onbeduidend. Mousserende wijn  (Schampanskoje 

Krimskoje) geldt als de basis van de beroemde Krimwijn Golitsyn. In 

opdracht van Tsaar Nicholas II  (1868-1918), richtte 

Peter Simon Pallas ook het Massandra wijnhuis ( 

Massandra wijn zelf is een versterkte wijn gemaakt van o.a. Muscat, 

Tokay en Pinot Gris. Op het hoogtepunt werden hier 28 soorten wijn 

gemaakt en vele imitaties zoals Port en Tokay.) 
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Oekraïne heeft vier belangrijke 

wijngebieden. Dit is in het, Slowakije, Hongarije en Roemenië 

aangrenzende Trans-Karpaten gebied, in het zuidwesten van de stad 

van Odessa, ten zuiden van de rivier de Dnjepr 

In de steden Kherson en Dnjepropetrovsk en de Krim aan de Zwarte 

Zee tot de havenstad en de beroemde spa stad Jalta.  

Het continentale klimaat wordt gekenmerkt door hete zomers en 

strenge winters tot onder de min 30 graden Celsius. De wijngaarden 

in de Krim  lijden vandaag de dag door alle problemen en moeten 

druiven uit het buitenland inkopen om wijn te kunnen blijven 

produceren. 

 

In 2007 werd van 93 300 hectare 2.516 miljoen hectoliter wijn 

geproduceerd. De meest gebruikte druivensoorten zijn Rkatsiteli, 

Aligote, Cabernet Sauvignon, Saperavi, Riesling, 

Sauvignon Vert, Gewurztraminer, Pinot Gris, Sercial, 

Bastardo en Feteasca.  
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Belangrijke inheemse rassen zijn Kefessiya, Kokur 

Belyi, Soldaiya en Sary Panda's.  

Grote nieuwe rassen zijn Magaracha Bastardo, Olimpiiskii, Pervenets 

Magaracha, podarok Magaracha, Rannii Magaracha, Rubinovyi 

Magaracha, Saperavi Severnyi, Sorok Lillith Oktyabrya, Stepnyak en 

Sukholimanskii.  

Bekende wijnen zijn Alushta, Kagor, 

Naddniprjanske, Solnechnaya Dolina, Mussanara, 

 Massandra en Tsjorny Ph.D. 
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