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Nabízíme poradenské služby v oblasti výběru odrůd révy vinné a jejich klonů. Na ústavu
vinohradnictví existují 20leté zkušenosti s hodnocení odrůd révy vinné a klonů v kolekci
genových zdrojů. Na základě těchto poznatků je možné doporučit odrůdy a klony přímo
na podmínky jednotlivé vinici.
V závislosti na dodaných požadavcích, které specifikují půdní podmínky stanoviště,
klimatické podmínky stanoviště, požadavky na spon výsadby, zatížení výsadby,
požadovanou kvalitu hroznů a požadovaný typ vína, je možné provést doporučení
vhodných odrůd Vitis vinifera, PIWI odrůd, nebo klonů odrůd.
Velké zkušenosti s PIWI odrůdami umožní provést výběr s více než 50 odrůd
moštových a 50 odrůd stolních. U PIWI odrůd je možné také specifikovat vhodný systém
ochrany, agrotechniky a vinifikace.
Současná klonová selekce se ubírá několika hlavními směry. Rozhodující pro kvalitu
klonů je vzájemný vztah mezi výnosem, cukernatostí, obsahem kyselin, hodnotou pH,
obsahem a složením aromatických a fenolických látek. Každý klon představuje odlišné
parametry, včetně aromatického charakteru klonu nebo i obsahu antokyanů a struktury
tříslovin. Velmi často se proto může stát, že jestliže je výsadba tvořená pouze jedním
klonem, nepodaří se získat víno, které by bylo komplexním představitelem dané odrůdy.
Tato skutečnost je proto velmi nebezpečná. Hrozny ve vinici potom mohou být kvalitně
vyzrálé po stránce cukrů, kyselin a hodnoty pH, ale ve vůni a chuti nepředstavují
požadovaný typ vína. Není proto vhodné vysazovat do výsadby pouze jeden klon. Ideální
pro pěstitele je vždy směs více klonů. Každý klon je možné charakterizovat po stránce
výnosové, kvalitativních parametrů a senzorických vlastností vína. Na základě takto
získaných poznatků je vhodné vybrat danou kombinaci klonů. Ideální je kombinace
alespoň 3 klonů ve výsadbě. Klony je však vhodné vysazovat do samostatných bloků,
protože každý klon může mít i jiné nároky na ošetřování.
VYUŽITELNOST PRODUKTU V PRAXI
Určeno pěstitelům révy vinné. Využitelné při plánování nových výsadeb révy vinné.
Charakteristika klonů Gewürztraminer podle www.entav.com.
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Charakteristika

1075

Má bujnější růst a lepší kvalitu vína než klon 47.

1076

Má nízkou plodnost a volnější hrozen. Dosahuje vysokou cukernatost.
Růst je slabší než u 47.

1077

Má vyšší kvalitu vína, než klon 47.

1078

Má zajímavý poměr mezi cukrem a kyselinou. V typu a kvalitě vína
je podobný klonu 47.

1079

Bujně rostoucí, poskytuje kvalitní vína.

Charakteristika
odrůdy Savilon.
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