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KOŘENOVÝ SYSTÉM RÉVY VINNÉ





SCHOPNOSTI HLOUBKOVÉHO ZAKOŘENĚNÍ RÉVY VINNÉ

SEGUIN (1970) zjistil, že vertikální

růst kořenů a kolonizace půdního

profilu ve vinicích je závislá na

chemických a fyzikálních vlastnostech

půdy, zejména na struktuře a

propustnosti půdy. Tato skutečnost

hraje zásadní úlohu v zásobování révy

vinné vodou.

U hlubokých kořenových systému, je

hlavní hmota kořenů v horní vrstvě

půdy, ale několik kořenů proniká do

velkých hloubek.



V PŮDÁCH, KDE NEJSOU ŽÁDNÁ OMEZENÍ, JAKO JÍLOVITÉ VRSTVY, 
KONGLOMERÁTY NEBO KOMPAKTNÍ MATEČNÁ HORNINA MŮŽE 

ROZMÍSTĚNÍ KOŘENŮ DOSÁHNOUT BĚŽNĚ HLOUBKY AŽ 3 METRŮ A VÍCE



DOBŘE PROPUSTNÁ PŮDA



SUCHO JE FUNKCÍ MIKROKLIMA A STAVBA 
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU HRAJE HLAVNÍ ROLI



JESTLIŽE BY MĚLO EXISTOVAT PLOŠNĚ 
SUCHO JE TŘEBA SI POLOŽIT OTÁZKU 
PROČ SE V JEDNÉ VINICI PROJEVÍ A VE 

DRUHÉ SE NEPROJEVÍ?



HODNOCENÍ RŮSTOVÝCH VLASTNOSTÍ VINICE

NDVI (normalized difference vegetation index) je možné považovat za ukazatel

vegetativního růstu révy vinné a akumulaci zelené biomasy. Hodnoty NDVI se pobyují

mezi – 1 a +1. Mezi několika vegetačními indexy má NDVI významný vztah k tvorbě

biomasy u rostlin a fotosyntetické aktivitě (HALL a kol., 2002, 2003). NDVI je dobrým

ukazatelem růstu a poskytuje rychlý a účinný nástroj pro agronomické rozhodování, jako

je ošetřování listové plochy nebo půdy, specifické ve vztahu k určitému stanovišti a

reálným potřebám révy vinné (MATESE a DE GENNARO, 2018).

Nižší hodnota NDVI představuje nižší růst a tvorbu biomasy.

Vyšší hodnota NDVI představuje vyšší růst a tvorbu biomasy.







PROJEV SUCHA VE VINICÍCH V ROCE 2017



PROJEV SUCHA JE PROTO VŽDY TŘEBA 
UVAŽOVAT V SOUVISLOSTI S 

KONKRÉTNÍ VINICÍ – STAVBOU 
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU, PŮDNÍMI 

PODMÍNKAMI, ODRŮDOU, SPONEM 
VÝSADBY, OŠETŘOVÁNÍM PŮDY.



V ROCE 2018 BYL VÝZNAMNĚJŠÍ VLIV VYSOKÝCH 
TEPLOT NEŽ SUCHA

Vinohradničtí fyziologové označují tento projev

jako „letní stres – summer stress“. Termín

„summer stress“ popisuje kombinaci různých

abiotických stresů, jako jsou nedostatek vody,

vysoká intenzita slunečního záření a vysoké

teploty, které se projevují během letního období

(CRAMER a kol., 2011).

Je velmi dobře známé, že vysoké teploty mohou

způsobovat poškození u rostlin během

vegetačního období, které představuje popálení

listů, sluneční úžeh a spálu, předčasné stárnutí

listů, omezení růstu letorostů, poškození plodů a

snížení výnosu (WAHID a kol., 2007)



PŘÍKLAD SUCHOVZDORNÉ PODNOŽE PAULSEN 1103

Jednoznačný vliv poškození vysokými teplotami u suchovzdorné podnože Paulsen 1103. Mezi podnože 

s nejvyšší odolností k suchu zařadil tuto podnož také CARBONNEAU (1985). Tato podnož je využívaná 

také v podnožovém pokusu s odrůdou Savilon. V roce 2018 se však u této podnože projevilo extrémní 

poškození kombinací sucha, slunečního záření a vysokých teplot a keře byly prakticky bez listů. Tento 

„kolaps“, který se v podmínkách výrazného sucha projevuje u této podnože, popisují SMART a kol. (2011). 



GEOTROPICKÝ ÚHEL PODNOŽÍ

Úhel mezi hlavními kořeny a vertikální osou je známý jako geotropický úhel.





Občas se ve vědecké literatuře objevuje názor, že geotropický úhel je výrazný

pouze během prvního roku založení v homogenní dobře prokypřené půdě a

nemá vliv na eventuální rozdělení kořenů. Vliv podnože na rozdělení kořenů je

také mnohem menší než vliv půdních vlastností.

Růst kořenů je funkcí podmínek prostředí, stáří révového keře a aktivity

nadzemních částí.

SWANEPOEL a SOUTHEY (1989) zjistili, že rozdělení a hustota kořenů jsou

ovlivněné hlavně podnoží a že růst nadzemní části a výnos hroznů se zvyšuje

v souvislosti s vývojem kořenového systému.

WILLIAMS a SMITH (1991) zjistili, že rozdělení kořenů v půdě je určované

půdními vlastnostmi, zatímco hustota kořenů je funkcí podnožové odrůdy.



KONKURENČNÍ VZTAHY MEZI SOUSEDNÍMI KEŘI

Při konkurenci jde větší

hmota kořenů do hloubky.

Mělkých kořenů je méně

(25-45 cm) zatímco hlubší

kořeny (65 + cm) se zvyšují

právě díky vyšší konkurenci

v povrchových vrstvách

půdy.



Hustota výsadby ovlivňuje velikost, hustotu a rozdělení kořenů v půdním profilu. Se

zvyšující se hustotou výsadby klesá hmota kořenů na révový keř, ale hustota kořenů se

zvyšuje.





POKUS SE ZAHUŠTĚNOU VÝSADBOU NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ V 
LEDNICI

Sazenice pro realizaci pokusu

věnovala firma Pemag Mikulov.



?
ZAHUŠTĚNÁ VÝSADBA MÁ MOŽNOST 

HLUBOCE ZAKOŘENIT A PŘIJÍMAT VICE 
VODY.

DOSTATEK VODY VEDE K BUJNÉMU RŮSTU 
LETOROSTŮ, LISTŮ A HROZNŮ.

NEMŮŽE SE PROJEVIT STRES VLIVEM VZTAHU 
MEZI DOSTUPNOSTÍ VODY A BIOMASOU 

NADZEMNÍ ČÁSTI KEŘE.

?



PŘÍPRAVA PŮDY PŘED VÝSADBOU

Přirozené půdní podmínky nebo nekvalitní příprava půdy mohou vést

k omezení růstu kořenového systému = mělké zakořenění



KVALITA VÝSADBY MÁ VLIV NA TVORBU KOŘENOVÉHO 
SYSTÉMU

ARCHER, E., SAAYMAN, D., 2018: Vine

Roots. The Institute for Grape and Wine

Sciences (IGWS), Stellenbosch University.

ISBN: 978-1-928314-44-8.





ARCHER, E., SAAYMAN, D., 2018: Vine

Roots. The Institute for Grape and Wine

Sciences (IGWS), Stellenbosch University.

ISBN: 978-1-928314-44-8.



VLIV HLOUBKOVÉ KULTIVACE NA KOŘENOVÝ SYSTÉM

VAN HUYSSTEN a WEBER (1980) zjistili, že „přeříznutí kořenů“ při hloubkové

kultivaci vytváří aktivně rostoucí nové kořeny, jejichž počet a délka se zvyšuje se

zvyšujícím se průměrem přeříznutých kořenů.



ODOLNOST K SUCHU

Podnožová odrůda Odolnost k suchu

Craciunel 2 Velmi vysoká

Kober 5 BB vysoká

Kober 125 AA vysoká

Fercal vysoká

Teleki 5C Střední až vyšší

Binova Střední až vyšší

SO4 střední

Börner střední



Podnož SO4/Savilon

Podnož Börner / Hibernal

Podnož Craciunel 2 / Hibernal

Podnož Craciunel 2 / Hibernal



ODOLNOST K OBSAHU AKTIVNÍHO VÁPNA

Dalo by se říct, že termín „vápno“ v souvislosti s jeho obsahem v půdě je specifický vinohradnický

termín. Využívá se však v celém vinohradnickém světě a myslí se jím vlastně uhličitan vápenatý, který má

velký význam pro ovlivnění příjmu železa.

Aktivní vápno je vysoce reaktivní podíl uhličitanu vápenatého (DROUINEAU, 1942). Toto je od

počátku založené na vzájemném vztahu mezi reaktivitou kalcitu (minerál – CaCO3) a koncentrací uhličitanů

v půdním roztoku, který souvisí se závažností chlorózy vyvolané nedostatkem železa (ALCANTARA a

kol., 2000).

Celkové vápno není naproti tomu využitelné pro předpověď rozvoje Fe-deficientní chlorózy, zatímco

jemný podíl CaCO3, tzn. aktivní vápno, je reaktivnější, a tak dokáže vytvořit a udržovat vysokou úroveň

HCO3
- v půdním roztoku a jde o spolehlivý ukazatel.

Jednotlivé odrůdy mohou tolerovat vysoké obsahy aktivního vápna, jestliže se množství přístupného

železa v půdě zvyšuje na určitou úroveň. Tato skutečnost vedla k tvorbě CPI.

„Chlorosis power index – CPI“ je dobrým ukazatelem rizika půdních podmínek pro vyvolání chlorózy.

CPI je možné vypočítat následujícím způsobem:



Podnož Celkové 

vápno (%)

Aktivní 

vápno (%)

IPC

Fercal >60 – 120

140Ru 50–60 – 90

333EM 50–60 40 70

41B 50–60 40 60

161-49C 40–45 – 60

RSB1 40–45 20 50

K 5 BB – 20 40

420A 40–45 17 40

1103P – 17 30

SO-4 35 17 30

110R – 17 30

99R – 17 30

Gravesac – – 20

Rupestris du 

Lot

– 14 20

3309C 15–25 11 10

101-14Mgt 15–25 9 10

Riparia Gloire 

de Montpellier

– 6 5



Také vzájemné působení mezi podnoží a ušlechtilou odrůdou by se mělo brát v úvahu při studiu Fe-deficientní 

chlorózy a testování rezistence podnoží (BAVARESCO a LOVISOLO, 2000). Uspokojení požadavků na 

železo u ušlechtilé odrůdy není pouze výsledkem schopnosti kořenů přijímat železo z půdy, ale také 

požadavků ušlechtilé odrůdy na železo, přičemž obě tyto vlastnosti jsou nezávislé (POUGET a 

OTTENWALTER, 1973). 

Vysoká citlivost Střední citlivost Nízká citlivost

Sylvánské zelené

Veltlínské zelené

Muškát Ottonel

Dornfelder

Tramín

Regent

Johanniter

Müller Thurgau

Rulandské bílé

Rulandské šedé

Auxerrois

Sauvignon blanc

Bronner

Cabernet blanc

Muscaris

Souvignier gris

Rulandské modré

Zweigeltrebe

Svatovavřinecké

Roesler

Merlot

Cabernet Sauvignon

Kerner

Ryzlink rýnský

Chardonnay

Neuburské

Ryzlink vlašský

Donauriesling

Modrý portugal

Frankovka



Pro výběr podnože je proto zásadní obsah aktivního vápna. Nedostačuje stanovení vápníku (Ca), protože vápník

není ukazatelem pro výběr podnože. V půdě může být často vysoký obsah vápníku a nižší obsah aktivního vápna. Půdní

rozbor před výsadbou nové vinice je třeba provádět odděleně z horizontu 0–30 a 30–60 cm, protože v obou horizontech

může být obsah aktivního vápna různý. Patrně jedinou agrochemickou laboratoří, která aktivní vápno ve viničních

půdách komerčně stanovuje, je „Zemědělská laboratoř“ ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Podnož Obsah aktivního vápna 

Amos 6–8

K1 6–8

Börner 7–10

Rici 10–12

Cina 10–12

Teleki 5C 13–15

Kober 5BB 16–18

Kober 125AA 17–20

SO-4 17–20

Binova 18–20

Craciunel 2 18–20



INTENZITA RŮSTU PODNOŽÍ

Podnožová odrůda Intenzita růstu Vhodnost pro 

vzdálenost 

keřů v řadě 

0,9-1,2 m

Vhodnost pro 

vzdálenost 

keřů v řadě 

0,5-0,9 m

Craciunel 2 Velmi vysoká x -

Kober 5 BB Velmi vysoká x -

Kober 125 AA vysoká x -

Fercal vysoká x -

Teleki 5C střední x x

Binova střední x x

SO4 střední x x

Börner střední x x



BINOVA

Binova vznikla jako mutace

z podnožové odrůdy SO4 ve vinařské

škole v Oppenheimu. Je to kříženec

druhů Vitis berlandieri × Vitis riparia.

Vytváří již ve školce silné kořeny,

které jsou rovnoměrně rozdělené

na bázi podnožového řízku. Je

velmi dobře adaptovatelná na

široké spektrum půd. Snášenlivost

k obsahu aktivního vápna je vyšší

než u SO4. Pozitivně působí na

vyzrávání dřeva. Je vhodné pro

odrůdy, které sprchávají. Roste o

něco bujněji než SO4. Sucho snáší

lépe než SO4.



FERCAL

Fercal je frankoamerikán.

Bujný růst a silné letorosty.

Listová plocha je dlouho do

podzimu intenzivně zelená.

Snáší velmi vysoký obsah

aktivního vápna. Pozitivně

ovlivňuje i kvalitu hroznů.

Zahraniční výzkumy, ale někdy

uvádí pokles výnosu a růstu ve

výsadbách okolo 15 let.



BÖRNER

Börner je německá podnož s vysokou

rezistencí k révokazu. Díky

botanickému druhu Vitis cinerea je

vysoce rezistentní ke kořenové i listové

formě révokazu. Na kořenech se

příznaky napadení révokazem

neobjevují, na listech pozorujeme

většinou ohraničené tečkovité nekrózy,

které jsou příznakem hypersenzitivní

obranné reakce. Podnož má střední růst

a naštěpované odrůdy rostou středně

bujně. Börner je středně odolný

k suchu, ale pouze středně až nízko

odolný k obsahu aktivního vápna

v půdě (7–10 %). Je vhodný pro dobré

půdya má rovněž dobrou afinitu

k běžně pěstovaným odrůdám révy

vinné.



VÝBĚR PODNOŽE

• Ušlechtilá odrůda – intenzita růstu, plodnost, 

afinita, citlivost na chlorózy, citlivost na sprchávání.

• Podmínky stanoviště – půdní druh, pH půdy, obsah 

živin, hospodaření s vodou, obsah aktivního vápna

• Spon a pěstitelský tvar

• Ošetřování půdy


