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Pěstování vinné révy
Příprava sazenic – přeprava a zákládání Štěpové sazenice révy vinné jsou
velmi náchylné na vyschnutí, proto musíme po nákupu zabezpečit co
nejmenší ztrátu vody při převozu (PE obal) i před výsadbou. Bude-li
následovat výsadba hned po převozu, upravíme řezem kořeny i výhon a
sazenice namočíme na 24 hodin do vody tak, aby byly celé ponořené.
Vysazujeme – li až za delší dobu, založíme sazenice na zahradě na stinném
místě do půdy tak, aby byly po vložení do vyhloubeného rygolu zakryty
vyházenou půdou. Jejich kořeny je vhodné prosypat lehkým pískem, aby
neplesnivěly.
Řez sazenic před výsadbou Bezprostředně před výsadbou seřízneme kořeny
na délku 8 – 12 cm pro ruční výsadbu do jamek vyhloubených rýčem. Pro
výsadbu hydrovrtem nebo sázecím kolíkem seřízneme kořeny krátce na délku
3 – 4 cm. Na vrcholu kořenového kmene vyrůstá z naštěpovaného roubu 1
nebo více výhonů. Nejsilnější výhon, který je přímým pokračováním kmene,
seřízneme na 2 očka a ostatní výhony zcela odstraníme. Když byly sazenice
před tím založeny v půdě, namočíme je po seříznutí na 24 hodin do vody, aby
byly zcela ponořené
Příprava pozemku K výsadbě vinné révy musí být půda prokypřena do
hloubky 60 cm. Při soliterní výsadbě po 1 sazenici vyhloubíme jámu 1 x 1 m,
s hloubkou 60 cm, na její dno rozhodíme 0,5 kg Cereritu a hnojivo do dna
zaryjeme. Jámu zaházíme tak, že do spodní části dáme půdu vyhozenou
z vrchní vrstvy a na ní půdu vyhozenou z hlubší vrstvy jámy. Když je jáma
z poloviny zaházená, můžeme rozhodit na její plochu zetlelý hnůj a promísit
ho s půdou. Nepřidáváme žádná minerální hnojiva, neboť by se jimi mohly
poškodit jemné, nově narůstající kořeny révy. Potom zatlučeme do středu kůl
a u něho vyhloubíme rýčem jamku 20 x 20 cm, s hloubkou 30 cm. Podobným
způsobem postupujeme při výsadbě do 1 řady, kdy připravujeme půdu jako
rygol široký 80 cm a hluboký 60 cm, jehož dno prohnojíme Cereritem nebo
jiným kombinovaným hnojivem s mikroprvky a rygol zaplníme nejdříve

svrchní a pak spodní vrstvou půdy. Vytyčíme místa výsadby a vyhloubíme
jamky.
Výsadba Připravené sazenice vkládáme do jamek tak, aby místo štěpování
bylo 5 – 7 cm nad budoucím povrchem půdy. Tím zabráníme růstu rosných
kořenů z naštěpované části. Místo štěpování přiložíme k opěrnému kůlu tak,
aby sazenice byla v jamce mírně šikmo, kořeny od kůlu. Jamku zahrneme do
poloviny půdou, přišlápnutím půdu ke kořenům přitiskneme a při jarní výsadbě
zalijeme 10 litry vody. Při podzimní výsadbě nezaléváme. Až se voda vsákne,
zahrneme jamku zcela a nad sazenicí uděláme kopeček půdy tak, aby celá část
trčící nad zemí byla půdou zahrnuta. Je to ochrana před vyschnutím sazenice.
Nad zem vyčnívající část je možné chránit před vyschnutím parafinovou
vrstvou ze speciálního parafinu.
Ošetření v letním období Povrch půdy kolem sazenic udržujeme častým
okopáváním v kyprém a bezplevelném stavu. Hrůbky nad sazenicemi velmi
opatrně nakypřujeme z boků, abychom nevylomili rašící, zelené letorosty.
Když letorosty prorostou kopečkem půdy, odhrneme opatrně půdu kolem nich
a ponecháme na každé sazeni vyrůstat jen dva letorosty. Ostatní vylomíme.
Půdu k sazenici opět přihrneme, aby vybělené spodní části letorostů nespálilo
slunce. V průběhu léta kopečky postupně snižujeme a tím spodní část letorostů
otužujeme. Při tom odřezáváme rosné kořeny, které vyrůstají z roubu.
Počátkem července jsou letorosty natolik otužené, že je necháme bez přihrnutí
spodní části. Slabší letorost zaštípneme na délku 20 cm a nenecháme ho dále
růst. Silnější stále pečlivě vyvazujeme ke kůlu. Poprvé přihnojíme lehce
rozpustným kombinovaným hnojivem (Hydrokomplex) tak, že kolem sazenic
rozhodíme kroužkováním hrstku hnojiva a zakopeme je. Druhé přihnojení
uděláme počátkem srpna. Celé léto ošetřujeme opakovaně (5 - 7 krát) postřiky
proti houbovým chorobám (Discus, Quadris, Ridomil, Bayleton). Na podzim
půdu kolem sazenic zryjeme a při tom můžeme zarývat rozleželou chlévskou
mrvu nebo kompost. Současně nakopčíme spodní části sazenic a tím je
ochráníme proti mrazu a vysychání.

Ošetření v dalších letech: z jara odhrneme půdu od sazenic a krátký výhon
sestřihneme na jedno očko. Je-li dlouhý výhon dobře vyzrálý a tlustý jako
tužka, můžeme ho zkrátit na výšku budoucího kmene (obvykle 60 – 90 cm). Jeli slabý a krátký seřízneme ho na 2 očka a postupujeme jako v prvním roce.
Spodní části výhonů zůstanou z jara po řezu zakryté až do doby růstu letorostů.
Jakmile mají vyrašené letorosty délku 3 – 5 cm provedeme podlom. Na
dlouhých výhonech vyvázaných ke kůlu ponecháme na vrcholu budoucího
kmene 3 letorosty a všechny ostatní po celé délce vylomíme. Z výhonu
seříznutého na 1 očko necháme růst 1 letorost, který opět zaštípneme na délku
20 cm. Tento zásobní čípek u paty keře ponecháváme první 3 roky a pak ho
odstraníme úplně. Na ponechaných letorostech se objeví první hrozny, a proto
musíme ke keřům postavit opěrné zařízení. Pro soliterní keře to je obvykle
dřevěná treláž. Pro řadovou výsadbu drátěnka, která má 2 vodorovné dráty ve
výši vrcholů kmenů a nad nimi 2 dvojdrátí k zastrkávání letorostů. V letním
období opět přihnojíme keře a ošetřujeme proti houbovým chorobám. Na
podzim zaryjeme znova hnůj nebo kompost ve větším množství a přidáme
menší množství kombinovaného hnojiva. Ve třetím roce budeme mít první
větší úrodu, a proto je hnojení důležité. Z jara seřízneme na vrcholu kmenů
nejvyšší letorost na tažeň dlouhý 6 – 8 oček a ohneme obloukovitě přes vrchní
drát. Pod ním stojící výhon zkrátíme na 2 očka a u paty keře na 1 očko. Stejně
pak bude řezat v následujících letech. Odplozený tažeň se zcela odřízne a
z dvouokého čípku narostlé výhony seřízneme tak, že z výše stojícího uděláme
opět tažeň a z níže stojícího opět dvouoký zásobní čípek. V létě zastrkáváme
letorosty do dvojdrátí drátěnky nebo přivazujeme k dřevěné treláži.

Přejeme Vám hodně úspěchů při pěstování vinné révy a těšíme se na další
návštěvu.
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