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Doporučované podnože 
pro odrůdu Laurot
Odrůda Laurot je novou „PIWI“ moštovou odrůdou, která je určená pro produkci 
červených vín typu Svatovavřineckého-Frankovky-Merlotu. Patří mezí odrůdy, 
které disponují zvýšenou rezistencí vůči houbovým chorobám, a proto je obzvláště 
vhodná pro ekologické vinohradnictví. Výběr vhodné podnože při pěstování 
jednotlivých odrůd je jedním ze základních faktorů určujících kvalitu hroznů a vína. 
V letech 2009–2011 byl na jižní Moravě sledován v rámci výzkumného projektu firmy 
Vinselekt Michlovský a.s. vliv podnoží na kvalitativní a kvantitativní parametry 
hroznů a vína odrůdy Laurot se zvýšeným zaměřením se na obsah vybraných 
fenolových látek.

Charakteristika odrůdy 
Laurot

Odrůda Laurot vznikla křížením odrůd 
Merlan (Merlot x Seibel 13666) a Frata-
va (Frankovka x Svatovavřinecké). Kří-
žení bylo uskutečněno na Moravě  py-
lem z Moldávie a na výběrech a dalším 
hodnocení se podílel kolektiv šlechtitelů 
z VVS Resistant. Odrůda Laurot je prv-
ní moravská modrá rezistentní odrůda, 
která byla registrována v České republi-
ce v roce 2004. Sklizňová zralost začíná 
ve druhé až třetí dekádě října. Růst je 
středně bujný. Výnos hroznů je středně 
vysoký až vysoký, průměrná cukerna-
tost moštu 20–22 ⁰NM. Půdy jsou dopo-

ručovány zejména hlinité spraše. Proti 
napadení plísní révovou a plísní šedou 
je odrůda středně odolná až odolná, 
proti napadení padlím révovým je dob-
ře odolná. Odrůda poskytuje vína velmi 
dobré kvality vyznačující se aromatikou 
drobného bobulového a peckového ovo-
ce (sušených švestek, červeného rybízu) 
a  tmavé čokolády. Chuť se vyznačuje 
strukturovanými taniny s tóny vyzrálých 
kávových bobů typu Svatovavřineckého 
až Merlotu s výraznějšími kyselinami, 
které je nutné vždy odbourat. Zráním 
se víno stává sametovějším a harmonič-
tějším. Obzvláště zajímavé jsou bohaté 
a dobře strukturované třísloviny důle-
žité pro dlouhodobé zrání na sudu a ná-

sledně v lahvi. Odrůda je vhodná také do 
kupáží především pro zvýraznění bar-
vy. V roce 2013 v Německu víno získalo 
nejvyšší ocenění na mezinárodní soutě-
ži PIWI odrůd a v roce 2014 stříbrnou 
medaili AWC Vienna. V Národní soutěži 
vín bylo v roce 2015 vyhodnoceno jako 
nejlepší červené víno. V Salonu vín ČR 
je zastoupeno hned dvěma ročníky (2011 
v.h., 2012 p.s.). 

Charakteristika stanoviště

Podnožový pokus odrůdy Laurot byl za-
ložen v roce 2004 na vinici v blízkosti 
obce Klentnice, viniční trat´ „Nad Sv. 
Leonardem“. Vinice je obhospodařová-
na v systému ekologického vinohrad-
nictví. Spon 2,4 x 0,9 m, vedení střední, 
dvouramenný Guyotův řez (8-12 oček). 
Trať patří k teplejším a sušším. Půdy 
jsou černozemě, hnědozemě i částečně 
jílovité, převážně na spraších, zpravidla 
s vyšší svažitostí, středně těžké. Pod-
mínky růstu jsou ve většině let lehce 
stresující. Důvodem je pravděpodobně 
blízkost lesa a  terasovaný pozemek. 
Specifické mikroklima tak významně 
ovlivňuje obsah chemického složení 
hroznů. Blízkost lesa utváří mikroklima 
i mezoklima příznivé pro rozvoj pato-
genních organismů. Terasovost však 
poskytuje zvýšené oslunění hroznů, což 
má pozitivní vliv na syntézu fenolových 
látek v hroznech.
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Obr.1. Vliv podnože na obsah celkových polyfenolů (TP), celkových flavanolů (TF) 
a antiradikálové aktivity (AA) v hroznech, g kg–1
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Charakteristika vybraných 
podnoží (dle obecně 
známých informací a dle 
našeho porovnání.)

Pro hodnocení byly použity následující 
podnože, které můžeme rozdělit do sku-
pin dle jejích rodičovského původu:
1. V. berlandieri x V. rupestris: 

�  Paulsen 1103: podnož je v daných 
podmínkách středně bujná až bujná, 
má velmi dobrou adaptabilitu k hli-
nito-karbonátovým půdám v chlad-
nějším a vlhčím prostředí.

2. V. berlandieri x V. riparia: 
�  SO-4: podnož snáší více vápna 

v půdě, podporuje vysokou úrodu, ale 
způsobuje častější usychání stopek 
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Obr. 2. Vliv roku na obsah antokyanů v hroznech, g kg–1
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Obr. 3. Shluková analýza
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bobulí pravděpodobně kvůli horšímu 
příjmu hořčíku.

�  Binova: vznikla genovou mutací 
podnože SO-4 a proto má podobné 
charakteristiky, disponuje však vyšší 
rezistencí k obsahu vápna v půdě.

�  Teleki 5C (T5C): podnož podporu-
jící vysoké sklizně, hůře snáší silně 
vápenaté půdy, umožňuje ranější do-
zrávání.

�  Kober 125 AA (125 AA): je nejmé-
ně citlivá ke zvýšené půdní vlhkosti, 
a zlepšuje proto odolnost k chlorózám.

�  8 B: má vysokou toleranci k révoka-
zu, ale i k suchu, je středně tolerantní 
k chloróze.

�  Craciunel 2 (Cr 2): podporuje buj-
nost růstu, má dobrou rezistenci 
k révokazu, vyšší odolnost k suchu 
a vápnu v půdě. Celkové je vhodněj-
ší než Kober 5BB. Daří se jí v lehčích 
písčitých půdách na straně jedné, ale 
i na těžších jílovitých půdách na stra-
ně druhé.

3. V. riparia x V. cinerea: 
�  Börner: bujně rostoucí podnož, kte-

rá má vysokou rezistenci k révokazu. 

Důležitou vlastností je její vhodnost 
k pěstování na těžkých hlinito-jílovi-
tých a vlhkých půdách s nižším pH.

Jako kontrolní byla vybrána dnes nej-
rozšířenější podnož v České republice 
V.berlandieri x V.riparia – SO-4.

Fenolové sloučeniny a réva 
vinná

Fenolové sloučeniny mají důležitou funk-
ci ve vinařství. Jsou odpovědné za všech-
ny rozdíly mezi bílými a červenými víny, 
zejména za barvu a chuť červených vín. 
Mohou ovlivnit vzhled, chuť, plnost, vůni 
a antimikrobiální vlastnosti vína. Jejich 
mimořádné zdraví prospěšné vlastnosti 
jsou příčinou tzv. francouzského para-
doxu. Na konzumenta mají baktericidní, 
fungistatický a antioxidační účinek a jsou 
rovněž zdrojem některých vitamínů. Mo-
hou tedy ovlivnit i zdraví člověka. Tyto 
látky pochází z  různých částí hroznu 
a extrahují se během vinifikace. Menší 
část může být získána ze dřeva sudu (ella-
gotaniny) a jen stopové množství pochází 
z metabolismu kvasinek.

K nejdůležitějším skupinám fenolo-
vých sloučenin patří: fenolové kyseliny, 
stilbeny (k nimž patří resveratrol, který se 
podílí na rezistenci hroznů vůči atakům 
hub a má rovněž velmi příznivé ochranné 
vlastnosti vůči kardiovaskulárním choro-
bám), flavonoly (žluté pigmenty s různou 
intenzitou barviv), flavan-3 -oly (katechin 
a epikatechin jsou základními monome-

ry taninu) a antokyany (odpovídající za 
fialovočervenou barvu mladých vín, poz-
ději nepřímo za oranžovo-červenou bar-
vu starších vín, obzvláště po kondenzaci 
s katechinovými tříslovinami hroznu).

Velký vliv na syntézu fenolových látek 
v bobuli má genetická informace odrů-
dy, ale i podnož a rovněž okolní prostře-
dí, zvláště světlo, teplota, voda a výživa. 
Přímý vliv má i aktivita patogenů a s tím 
spojená reakce rostliny.

Diskuse a výsledky 
porovnání

Zjistili jsme, že ve srovnání s dostupný-
mi údaji z literatury má odrůda Laurot 
vyšší obsah fenolových sloučenin než 
jiné odrůdy a rovněž i ve srovnání s od-
růdou Frankovka (obr. 1). Hodně důležité 
je, že hrozny odrůdy Laurot neobsahují 
diglykosidy antokyanů, které jsou často 
přítomné v hroznech většiny mezidruho-
vých hybridů.

Na základě statistických analýz (ana-
lýza hlavních komponent a  shluková 
analýza) se podařilo identifikovat hlavní 
faktory variability metabolitů u jednot-
livých podnoží. První hlavní komponen-
ta (vysvětlující 33 % celkové variability) 
rozděluje data na dva dobré ročníky 
(2009 a 2011) a na špatný ročník (2010) 
na základě obsahu antokyanů, stilbenů, 
obsahu titračních kyselin v moštu a ky-
seliny jablečné ve víně. Rok 2010 měl 
nižší průměrnou teplotu a vysokou hod-

Podnož
Hmotnost 
hroznu, g

Sklizeň 
hroznů,  

g/m2

Cukernatost, 
°NM

Celkové 
kyseliny, g/l

Hodnocení 
vín – 100 
bodový 
systém

T 5 C 109,5 946,2 21,7 10,4 81

Cr 2 125,7 1 012,4 22,2 8,6 84

Börner 136,1 851,8 21,0 8,9 82

Binova 135,8 1 252,8 22,0 9,1 81

Paulsen 
1103

147,3 1 257,8 20,5 9,7 80

125 AA 133,0 932,3 19,8 9,4 83

8 B 186,3 1 523,4 21,2 8,7 82

SO-4 146,5 1 430,3 19,7 9,6 82

Frankovka 230,4 1 204,0 18,5 10,0 80

Tabulka 1

Vliv podnože na agrobiologické ukazatele hroznů 
a senzorické hodnocení vín

Obr. 4. Hrozen odrůdy Laurot
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notu dešťových srážek v průběhu zrání 
hroznů, což vedlo ke zvýšenému tlaku 
patogenů. Proto se tento rok vyznačoval 
zvýšenou titrační kyselostí moštu a vína, 
sníženým obsahem cukru v  moštech 
a vysokým obsahem kyseliny jablečné 
ve víně. Modré hrozny měly v roce 2010 
rovněž snížený obsah antokyanů (obr. 
2). Druhá hlavní komponenta (vysvět-
lující 22 % celkové variability) rozděluje 
data dobrých ročníků (2009 a 2011), a to 
především na základě zvýšení obsahu 
antokyanu peonidinu, zvýšení pH moš-
tu a poklesu antiradikálové aktivity vína 
v roce 2011. Rok 2011 měl v době zrání 
hroznů zvýšené teploty, nízké srážky 
a mnoho slunečných dnů, což pravděpo-
dobně vysvětluje tento rozdíl. Shluková 
analýza rozdělila podnože do skupin na 
základě obsahu sledovaných fenolických 
sloučenin (obr. 3): 1) T 5 C, Cr 2, Binova 
a Börner (zvýšený obsah polyfenolů), 2) 
Paulsen 1103, 125 AA, 8 B (snížený obsah 
polyfenolů) a 3) kontrolní podnož SO-4, 

která vykazovala průměrné hodnoty po-
lyfenolových látek.

Zvolené podnože mají významný 
vliv na obsah většiny sledovaných uka-
zatelů u hroznů a vína odrůdy Laurot, 
ale vliv podmínek roku je podstatně 
výraznější.

Sledováním se nám podařilo identifi-
kovat následující hodnoty sledovaných 
podnoží, a to:
�  kontrolní podnož SO-4 měla vyšší skli-

zeň a vyšší extrakt vína, stejně tak i vy-
soký obsah anthokyanů v hroznech a ve 
víně; 

�  podnož 8 B měla zvýšenou hmotnost 
hroznů a tím i celkovou sklizeň, stejně 
tak i vysoký obsah anthokyanů v hroz-
nech a ve víně;

�  podnož 125 AA měla výrazně nižší skli-
zeň, nižší cukernatost moštu i nižší ex-
trakt vína;

�  podnož Paulsen 1103 vykazovala poměr-
ně nízký obsah většiny fenolových látek 
a rovněž i nízké senzorické hodnocení 

vín (v aroma převládaly nepříjemné me-
toxypyraziny);

�  podnož Binova vykazovala vysokou cu-
kernatost moštu a tím i zvýšený obsah 
alkoholu, poměrně vysoký byl i obsah 
antokyanů ve víně;

�  podnož Cr 2 demonstrovala vysokou cu-
kernatost moštu, zvýšený obsah většiny 
fenolových sloučenin a rovněž i vysoké 
senzorické hodnocení vína (tělnatá vína 
byla harmonická v chuti, s výrazným 
projevem borůvek);

�  podnož T 5 C vykazovala velmi nízkou 
sklizeň i nízkou hmotnost hroznu a ne-
žádoucí zvýšený obsah celkových kyse-
lin v moštu;

�  podnož Börner vykazovala velmi vysoké 
hodnoty prakticky u všech sledovaných 
fenolových látek.

Závěr pro praxi:

1. Pro odrůdu Laurot se pro dané stano-
viště nejlépe hodí podnože Cr 2, Bör-
ner a 8 B. 

2. Odrůda Laurot na podnoži Börner vy-
kazovala velmi zajímavou schopnost 
„akumulace“ většiny sledovaných fe-
nolových sloučenin. 

3. Podnož Paulsen 1103 se pro odrůdu 
Laurot v daných podmínkách jeví jako 
nejméně vhodná. 

4. Všechny varianty odrůdy Laurot 
s  vybranými podnožemi vykazova-
ly v hodnotách ukazatelů celkových 
polyfenolů, celkových flavanolů, an-
tiradikálové aktivity a v degustačním 
hodnocení lepší výsledky než kontrol-
ní odrůda Frankovka s výjimkou de-
gustační známky u varianty Laurot na 
podnoži 1103 Paulsen (viz tab. 1). 
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Obr. 5. List odrůdy Laurot


