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Doporučované podnože pro 
odrůdu Savilon
Odrůda Savilon je novou „PIWI“ moštovou odrůdou, která je určená pro 
produkci bílých vín typu Sauvignon blanc. Patří mezí odrůdy, které disponují 
zvýšenou rezistencí vůči houbovým chorobám, a proto je obzvláště vhodná pro 
ekologické vinohradnictví. 

V liv podnože na kvalitu bobule 
a vína, zejména na jejich obsah 
fenolových látek, není dostateč-

ně znám. Látky fenolového charakteru 
v sobě spojují nejen antioxidační, bakteri-
cidní a ochranné vlastnosti u révy vinné, 

ale mají i blahodárné účinky na zdraví člo-
věka. V současně době k nejrozšířenějším 
podnožím na území České Republiky patři 
Kober 5BB a SO-4 se stejným genetickým 
původem (Vitis berlandieri x Vitis riparia). 
Ale nesporně důležitým a významným 
prvkem je hodnocení nových podnoží. 
V letech 2009–2011 byl na Jižní Moravě 
sledován v rámci výzkumného projektu 
firmy Vinselekt Michlovský a.s. vliv pod-
noží na kvalitativní a kvantitativní para-
metry hroznů a vína odrůdy Savilon, kde 
vedle agrobiologických a hospodářsky vý-
znamných ukazatelů byly sledovány i dů-
ležité fenolové látky. Na základě výsledků 
jsme vyhodnotili nejméně a nejvíce vhod-
né podnože pro odrůdu Savilon v pod-
mínkách k.ú. Přitluky ve Velkopavlovické 
podoblasti.

Charakteristika odrůdy 
Savilon

Odrůda Savilon vznikla křížením odrůd 
Rakiš a Merlan. Genealogická analýza 
odrůdy Savilon ukázala, že v rodokme-
nu má 20 % genů šesti amerických dru-
hů (Vitis rupestris, Vitis lincecumi, Vitis 
aestivalis, Vitis cinerea, Vitis berlandieri, 
Vitis labrusca) a 80 % genů Vitis vinifera. 
Odrůdy Veltlínské červené rané a Merlot 
mají 25 % každá, a zbytek patří jiným od-
růdám V. vinifera. Křížení bylo provedeno 
v Moldávii. Výsev semen, výběry semená-
čů a další hodnocení bylo uskutečněno 
kolektivem šlechtitelů z VVS Resistant. 
Odrůda Savilon je registrována v České 
republice od roku 2010.

Odrůda má ráda dobré podmínky pro 
pěstování, nejlépe se podle našich zkuše-
ností projevuje na jihozápadních svazích 
a hlinitojílovitých spraších. Doporučova-
né je střední a na hustých sponech střed-
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Obr 1. Průměrná sklizeň (kg.m–2) a index S/A (⁰NM / g.l–1 kyseliny vinné)
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ně nízké vedení s Guyotovým řezem. 
Charakteristickým znakem této odrůdy 
je větší rozvětvený hrozen s řidším uspo-
řádáním bobulí, což s určitou rezistencí 
k plísni šedé téměř vylučuje poškození 
tímto patogenem. Odolnost vůči plísni 
révy vinné (Plasmopara viticola) a padlí 
révy vinné (Uncinula necator) je velmi 
dobrá. V letech se silným infekčním tla-
kem plísně révy vinné se na napadených 
listech vytvářejí pouze drobné nekrotizu-
jící skvrny. Velmi pevné bobule s poměr-
ně nízkou poutací silou a suchým (tj. bez 
vytékající šťávy) oddělením od třapiny 
předurčují tuto odrůdu k mechanizo-
vané sklizni. Bobule dozrávají zpravidla 
v první polovině října a mají zlatožluté 
až bronzové zbarvení. Výnos hroznů je 
středně vysoký, cukernatost moštu vel-
mi dobrá.

Víno z  odrůdy Savilon je výborné 
kvality, žlutozelené barvy, ovocné chu-
ti, plné, svěží, jemně květnaté a má po-
měrně výrazné aroma podobné odrůdě 
Sauvignon blanc. Jedná se o aromatické 
látky spíše tiolového původu (grapefruit, 
citron, mučenka, kručinka aj.), které 
vznikají během dozrávání díky intenziv-
ní tvorbě jejich prekurzorů. V případě 
ranější sklizně převládají více látky me-
toxypyrazinového původu (zelená papri-
ka, angrešt, kopřiva). Zajímavé výsledky 
dává kvašení moštu z dobře vyzrálých 
hroznů v barikových sudech s násled-
ným zráním na jemných kalech a bato-
náží. V roce 2014 v Německu víno získalo 
zlatou medaili na mezinárodní soutěži 
PIWI odrůd. 

Charakteristika stanoviště

Podnožový pokus odrůdy Savilon byl za-
ložen v roce 2005 na vinici v k.ú. Přitluky, 
viniční trať „U majáku“. Spon 2,4 x 0,9 m, 
vedení střední, dvouramenný Guyotův řez 
(8–10 oček). Trať patří k teplejším, sušším, 
půdy sprašové, středně lehké, lehce alka-
lické (pH=7,7). Svah jihozápadní, svažitost 
8,5°.

Diskuse a výsledky 
porovnání

Na základě statistických analýz (analýza 
hlavních komponent a shluková analýza) 
se podařilo identifikovat hlavní fakto-
ry variability metabolitů u jednotlivých 
podnoží. První hlavní komponenta (vy-

světlující 34,5 % celkové variability) roz-
děluje data na dva dobré ročníky (2009 
a 2011) a méně dobrý ročník (2010) na 
základě obsahu kyseliny kaftarové, ruti-
nu, katechinu, obsahu titračních kyselin 
v moštu a kyseliny jablečné ve víně (obr. 
4). Ročník 2010 měl nižší průměrnou tep-

lotu a vysokou hodnotu dešťových srá-
žek v průběhu zrání hroznů, což vedlo ke 
zvýšenému tlaku patogenů. Díky tomu 
se produkce vyznačovala zvýšenou tit-
rační kyselostí moštu a vína, sníženým 
obsahem cukru v moštech a vysokým 
obsahem kyseliny jablečné ve víně. V ne-
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příznivém roce 2010 bylo zaznamenáno 
zvýšení obsahu kyseliny kaftarové a ka-
techinu, což je pravděpodobně obranná 
reakce rostliny na vysoký tlak patoge-
nů (obr. 3). Druhá hlavní komponenta 
(vysvětlující 17,3 % celkové variability) 
rozděluje data dobrých ročníků (2009 
a 2011), a to především na základě zvý-
šení obsahu flavonolů a bezcukerného 
extraktu vína v roce 2011. Ročník 2011 
měl v době zrání hroznů vyšší teploty, 
nízké srážky a mnoho slunečných dnů, 
což pravděpodobně i vysvětluje význam-
né zvýšení obsahu žlutých pigmentů (fla-
vonolů).

Shluková analýza rozdělila podnože 
do skupin vykazujících podobné vlast-
nosti, a to na základě obsahu sledova-
ných fenolových sloučenin (obr. 5). Na 
dendrogramu vidíme 4 hlavní skupiny 
především tvořené na základě jejich pů-
vodu, a to: 1) V. vinifera x V. berlandieri 
(Fercal); 2) V. riparia x V. cinerea (Börner); 
3) V. berlandieri x V. riparia (SO-4, Binova, 
Teleki 5C, Kober 125 AA, Kober 5 BB, Cra-
ciunel 2). V poslední skupině se dají vy-
členit dvě podskupiny: 1) K 5 BB a Binova 
a 2) T 5 C, 125 AA, SO-4, Cr 2. K hlavním 
důvodům variace patří obsah katechinu, 
flavonolů, celkových kyselin, pH a bezcu-
kerného extraktu vína.

Zvolené podnože mají významný vliv 
na obsah většiny sledovaných ukazate-
lů u hroznů a vína odrůdy Savilon, ale 
vliv podmínek roku je podstatně výraz-
nější.

Podařilo se nám identifikovat a tak 
i odlišit následující hodnoty sledovaných 
podnoží, a to:
�  kontrolní podnož SO-4 měla vyšší 

sklizeň a  hmotnost hroznu, stejně 
tak i vysoký obsah většiny skupin fe-
nolových sloučenin, ale nižší obsah 
celkových kyselin a taktéž kyseliny 
jablečné ve víně; zároveň měla i vy-
soké senzorické hodnocení vína (díky 
výraznějšímu aroma typu Sauvignon 
blanc);

�  podnož T 5 C vykazovala sníženou 
hmotnost hroznu, zvýšený obsah celko-
vých kyselin v moštu a také i kyseliny 
jablečné ve víně; tato podnož měla rov-

něž zvýšené hodnoty u většiny sledova-
ných fenolových látek;

�  podnož Cr 2 se vyznačovala zvýšenými 
hodnotami celkových flavanolů moštu, 
celkových fenolů vína a rovněž i vyso-
kým senzorickým hodnocením vína 
(opět díky výraznému projevu aroma 
typu Sauvignon blanc);

�  podnož 125 AA měla pouze zvýšené 
hodnoty celkových fenolů a antiradi-
kálové aktivity moštů a také i zvýšené 
hodnoty většiny sledovaných fenolo-
vých látek;

�  podnož K 5 BB vykazovala snížený ob-
sah celkových fenolů moštu, zvýšené 
hodnoty bezcukerného extraktu; tato 
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podnož opožďuje zrání, pravděpodobně 
kvůli vyšší bujnosti růstu;

�  podnož Binova měla rovněž zvýšené hod-
noty celkových flavanolů a antiradikálové 
aktivity moštů, snížený obsah kyseliny 
jablečné a nižší bezcukerný extrakt vína; 
tato podnož taktéž opožďuje zrání, opět 
pravděpodobně kvůli vyšší bujnosti růstu;

�  podnož Fercal se vyznačovala sníženou 
hmotností hroznu, stejně tak i nižším 

obsahem většiny sledovaných fenolo-
vých sloučenin, a zvýšeným obsahem 
celkových kyselin, hlavně kyseliny 
jablečné; rovněž vykazovala i snížené 
senzorické hodnocení vína (vína jsou 
kratší, s hrubými kyselinami, v aroma 
převládaly nepříjemné metoxypyrazi-
ny);

�  podnož Börner demonstrovala nízký 
obsah kyselin v hroznech.

Závěr pro praxi

Na základě výše hodnocených ukazatelů:
�  pro odrůdu Savilon se na daném stano-

višti nejlépe hodí podnože Cr 2 a SO-4; 
�  podnože Fercal, Binova a K 5 BB se pro 

odrůdu Savilon v daných podmínkách 
jeví jako nejméně vhodné; tyto podno-
že opožďují zrání pravděpodobně kvůli 
vyšší bujnosti růstu, která snižuje obsah 
vybraných fenolových látek;

�  pro účely efektivního vinohradnictví 
a vinařství je nezbytný další výzkum 
v oblasti interakce odrůdy a podnože 
a jejich vzájemného vlivu na různé pa-
rametry moštu a vína, a to nejen z hle-
diska agronomických a enologických 
vlastností, ale i vzhledem k jejich feno-
lovým sloučeninám prospěšným lidské-
mu zdraví. 
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Obr 7. List odrůdy Savilon

Obr 6. Hrozen odrůdy Savilon s počátky ušlechtilé plísně Botrytis cinerea


