Grozd trte je običajno srednje velik, valjast in zbit,
njegove jagode pa so male do srednje velike, okrogle do rahlo ovalne in temnomodre. Okus grozdja
je sladek, sočen in saden. Poznejše brstenje in dobra dozorelost lesa zagotavlja trti dobro odpornost
proti mrazu, pozno cvetenje pa zmanjšuje osipanje, kar je porok za zagotovljen pridelek. Zori srednje pozno pred renskim rizlingom (od tod ponekod
ime Schwarzriesling) in tudi v manj dobrih letih
doseže večjo vsebnost sladkorja. Zaradi vsega naštetega je najbolj pogosta v pokrajinah s celinskim
podnebjem.
Izrazito opazna je tudi poraščenost mladih listov
na vrhu mladike z belimi dlačicami. List je srednje
velik, okroglast, petdelen, njegova zgornja stran
pa je hrapava in mehurjasta. Rob lista je neenakomerno topo zobčast.

Zloženko sta v maju 2014 izdala:

Zaradi »pomokanih listov« Francozi trto imenujejo pinot
meunier (mlinarski pinot), Nemci pa Müllerrebe.

Čeprav gre za eno najpogosteje zasajenih trt v
Franciji, se vino zelo redko pojavlja na vinskih listah. Vino je rubinaste ali opečno rdeče barve in
nekoliko svetlejše od modrega pinota z nekoliko
višjo kislino, ki pa dobro ohranja nivo sladkorja in
alkohola. Zaradi vseh omenjenih lastnosti se postič
najpogosteje uporablja za izdelavo penečih vin, ki
jim daje količino in karakter.
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Sveta Ana pred letom 1910, na desni je Postičeva hiša na
Kremberku, pred prezidavo v šolo

Sklepnik s portala Postičeve hiše

Postičeva hiša je bila pozneje prezidana v šolo

Zdravnik, vinogradnik in sadjar
Franc Postič

Še nekaj osnovnih podatkov o
vinski trti postič

Franc Postič (nem. Franz Postitsch) se je rodil 16.
januarja 1794 v Zagrebu, kjer je končal tudi gimnazijo. V času napoleonskih vojn je postal vojaški
ranocelnik svojo prvo zaposlitev pa je našel v Radgoni, kjer je spoznal tudi svojo prvo ženo Ano von
Rosenbichel. Medicino je študiral v Gradcu. Po
diplomi so mu nudili mesto asistenta v graški splošni bolnišnici, a se je raje preselil k Sveti Ani, kjer je
prevzel mesto okrajnega ranocelnika. Tu si je zgradil večjo hišo, v kateri si je uredil ordinacijo in
sodobno lekarno. V zakonu sta se mu rodila sinova
Franc (1820) in Friderik (1824) ter hči Suzana
(1827). Okoli hiše je zasadil obsežne vinograde in
sadovnjake ter uredil velik vrt. Gojil je skoraj 300
vinskih sort, s svojim znanjem in vzgledom, pa tudi
kot zelo aktiven član Štajerske kmetijske družbe in
njenih komisij je pomembno vplival na razširjanje
vinogradništva in sadjarstva v okolici. Postič si je
med številnimi trtami zasadil tudi francosko trto
pinot meunier za katero se je med štajerskimi vinogradniki, zaradi njegovih priporočil in razširjanja
uveljavilo ime »Blaue Postitschtraube«, (modri
postič), ki ga je zabeležil tudi prvi popisovalec štajerskih trt Franz X. Trummer, za njim sta ga v svojih upodobitvah grozdja navedla tudi brata Kreuzer. O Postičevem ugledu in odličnosti, nam priča
tudi obisk francoske vojvodinje Marie Caroline de
Berry in njenega moža grofa Ettoria Lucchesi-Palli,
ki sta obiskala Postiča 2. oktobra 1855. Nekaj let
po smrti prve žene se je poročil (1856) z Marijo
Šuman iz Zgornje Ročice, ki mu je rodila Henrika.
Franc Postič si je s svojim dolgoletnim in vsestranskim delom pridobil neprecenljive zasluge za razvoj zdravstva, sadjarstva, vinogradništva in šolstva
pri Sveti Ani.

Trta pinot meunier, Schwarzriesling, Müllerrebe ali
postič je v Evropi poznana že od 16. stoletja. V
Šampaniji je nasajena na kar 11.000 hektarjih in
zaseda več kot 30% tamkajšnjih vinogradniških
površin. V Nemčiji je najbolj pogosta v deželi
Württemberg.

Grozd trte postič

Pinot meunier je močno dlakava mutacija modrega pinota, zaradi te mutacije so vrhovi mladik hrapavi, predstavlja pa zmes iz dveh plasti tkiv z različno genetsko sliko.*
________________________________________________________________

* Podatki o trti in fotografija so iz knjige: Stanko Vršič, Modri
pinot: kralj rdečih vin. Maribor, 2008, str. 42-43.

