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Nové rezistentní odrůdy z Itálie
Sortiment odrůd révy vinné rezistentních vůči chorobám a škůdcům se postupně 
rozšiřuje. Nové odrůdy se zlepšují jak v rezistenci, tak i v kvalitě hroznů a vína, která 
se neustále přibližuje kvalitě odrůd Vitis vinifera. Cílem tvorby je rozsah odrůd révy 
vinné dostupných vinařům přizpůsobit měnícím se potřebám světového vinařství. 
V roce 2016 se na trhu objevilo deset nových moštových a čtyři podnožové 
odrůdy původem z Itálie. Krátký přehled novinek je uveden v tomto článku.

V roce 1998 začal na Univerzitě 
Udine intenzivní program tvorby 
nových odrůd révy vinné odol-

ných vůči plísni révy a padlí révy. Tyto 
dva organismy představují nejčastější 
onemocnění révy vinné s velmi vysokými 
dopady na životní prostředí a lidské zdra-
ví v důsledku častých postřiků ve vinici. 
Nové odrůdy révy vinné jsou výsledkem 
postupných vratných křížení s vysokým 
podílem V. vinifera v genomu a jen 5–10 % 
genů z jiných druhů Vitis, přispívajících 
k rezistenci. Kombinace ampelografic-
kých, agronomických a  enologických 
vlastností těchto nových odrůd podpo-
ruje jejich funkční označení jako odrůd 
V. vinifera.

Popsané nové odrůdy se vyznačují 
dobrou až vynikající odolností vůči plís-

ni révy a padlí révy. V každém případě 
šlechtitel doporučuje použít 1 nebo 2 
postřiky na bázi mědi a síry v období 
maximálního infekčního tlaku s cílem 
zabránit vzniku velmi virulentních kme-
nů patogenů, které by měly schopnost 
překonat rezistenci.

V roce 2013 region Friuli Venezia Giulia 
požádal o zařazení 10 nových odrůd révy 
vinné do národního katalogu odrůd pro 
výrobu stolních vín a vín „chráněného ze-
měpisného označení“ (IGT), dle evropské-
ho nařízení 1308 ze dne 17. prosince 2013. 
Společnost Vivai Cooperativi Rauscedo 
má výhradní licenční práva pro tyto nové 
odrůdy a podnože v návaznosti na jejich 
distribuci ve všech vinohradnických ze-
mích. V roce 2015 odrůdy získaly oficiální 
registraci.

Nové odrůdy byly vysazeny ve vinici 
Centro Marze VCR, která se nachází v ital-
ské provincii Fossalon di Grado, Gorizia. 
Průměrné srážky během vegetačního 
cyklu činí 674 mm (roční 1055 mm) s ob-
dobími sucha v červenci a srpnu. Součet 
rostoucích denostupňů je 2460 °HI (Hug-
lin), průměrná relativní vlhkost vegetační-
ho období je 71 %, průměrná teplota pak 
19 °C. Minimální zimní teplota činí −6,5 °C 
(absolutní minimální teplota je −11,6 °C). 
Rok výsadby: 2010. Řez: kordon. Hustota 
výsadby: 3,00 m × 1,00 m (3333 keřů/ha). 
Orientace řádků: sever-jih. V článku jsou 
uvedeny průměrné údaje z tříletého sle-
dování (2013–2015).

FLEURTAI (UD. 34-111)
TOCAI FRIULANO × 20-3

Moštová bílá vzrůstná odrůda s polo-
vzpřímenými letorosty vyžaduje prová-
dění zelených prací. Hodí se pro všechny 
způsoby vedení a řezu, ale nejlepších vý-
sledků dosahuje na řezu Guyot. Dospělý 
list je podobný listům rodičovské odrů-
dy Tocai Friulano. Hrozen je střední až 
středně velký, kónického tvaru (165 g), 
relativně hustý, s dvěma středními kříd-
ly. Bobule je střední až malá, eliptického 
tvaru. Jemná slupka zlatozelené barvy, 
jemně vosková. Měkká dužnina je neu-
trální v chuti. Vynikající odolnost proti 
plísni révy a padlí révy. Snížená citlivost 
k šedé hnilobě. Dobrá mrazuodolnost 
(až do −23 °C). Rašení: rané. Kvetení: 
střední. Zrání: o 14 dnů dříve než odrůda 
Chardonnay. Výnos: střední (10,2 t/ha).  
Enologický potenciál: Akumulace cukru 
je dobrá (20,2 °Brix), s průměrným ob-
sahem kyselin. Aromatický profil vyka-
zuje dobrou intenzitu aroma s tóny bí-
lých květů, hrušky a mandlí, které jsou 

Obr. 1. Odrůda Fleurtai

Obr. 2. Odrůda Soreli
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typické pro rodičovskou odrůdu Tocai 
Friulano. Odrůda Fleurtai je vhodná pro 
výrobu mladých vín nebo vín s krátkou 
dobou zrání.

SORELI (UD. 34-113)
TOCAI FRIULANO × 20-3

Moštová bílá středně vzrůstná odrůda 
s polovzpřímenými letorosty. Hodí se 
pro všechny způsoby vedení a řezu díky 
vysoké plodnosti bazálních oček. Hrozen 
je střední až středně velký cylindrického 
tvaru (180 g), středně hustý až středně 
řídký, s dvěma krátkými křídly. Bobule 
je malá a sférického tvaru. Pevnější slup-
ka je zelená se zlatými odstíny a středně 
vosková. Dužnina je mírně pevná, neu-
trální v chuti. Vynikající odolnost vůči 
plísni révy a dobrá až vynikající odol-
nost vůči padlí révy. Snížená citlivost na 
šedou hnilobu a ostatní hniloby hroznů. 
Dobrá mrazuodolnost (až do −24 °C). 
Rašení: střední. Kvetení: střední. Zrání: 
o osm dní dříve než odrůda Chardonnay. 
Výnos: střední až vysoký (11,7  t/ha). 
Enologický potenciál: Akumulace cukru 
je vynikající (22,2 °Brix), s dobrým ob-
sahem kyselin i v podmínkách horkého 

a suchého léta. Aromatický profil má in-
tenzivní tropické aroma ananasu a mu-
čenky. Vína jsou velmi příjemná s nad-
průměrnou strukturou. Odrůda Soreli se 
hodí pro kupáž s odrůdou Fleurtai, díky 

níž vznikají dobře strukturovaná a vy-
vážená vína. Vína jsou podobná vínům 
Tocai Friulano.

SAUVIGNON KRETOS  
(UD. 76-026)
SAUVIGNON × 20-3
Moštová bílá odrůda s polovzpřímenými 
letorosty, růst je bujný. Hodí se pro všech-
ny způsoby vedení a řezu díky vysoké 
plodnosti bazálních oček. Dospělý list je 
podobný listům rodičovské odrůdy Sau-
vignon blanc. Hrozen je středně dlouhý, 
kónický (180 g), středně řídký, s dvěma 
křídly. Bobule je středně malá a sférického 
tvaru. Pevnější slupka je zelená se zlatými 
odstíny a jemně vosková. Dužnina je pev-
nější, neutrální v chuti. Dobrá odolnost 
vůči plísni révy a dobrá až vynikající odol-
nost vůči padlí révy. Snížená citlivost na 
šedou hnilobu a ostatní hniloby hroznů. 
Dobrá mrazuodolnost (až do −22 °C). Ra-
šení: rané. Kvetení: střední. Zrání: o 14 dní 
dříve než odrůda Sauvignon blanc. Výnos: 
střední až vysoký (11,4 t/ha). Enologic-
ký potenciál: Akumulace cukru je dobrá 
(22,2 °Brix), se středním obsahem kyselin 
i v podmínkách horkého a suchého léta. 
Aromatický profil této odrůdy je velmi 
podobný odrůdě Sauvignon Blanc 108. 
Odrůda Sauvignon Kretos je vhodná pro 
výrobu mladých vín nebo vín s krátkou 
dobou zrání.
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Obr. 3. Porovnání senzorických profilů odrůd Fleurtai a Soreli

Obr. 4. Odrůda Sauvignon Kretos

Obr. 5. Odrůda Sauvignon Nepis
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190

Vinohradnictví

SAUVIGNON NEPIS 
(UD. 55-098)
SAUVIGNON × BIANCA

Moštová bílá odrůda se vzpřímenými le-
torosty, růst je bujný. Hodí se pro všech-
ny způsoby vedení a řezu díky vysoké 
plodnosti bazálních oček. Hrozen je malý, 
cylindrický (125 g), hustý, s jedním nebo 
dvěma krátkými křídly. Bobule je malá 
a jemně eliptického tvaru, má středně 
pevnou a jemně voskovou slupku, neu-
trální v chuti. Dobrá až vynikající odol-
nost vůči plísni révy a padlí révy. Dobrá 
mrazuodolnost (až do −20 °C). Rašení: 
rané. Kvetení: střední. Zrání: o pět dní 
dříve než odrůda Sauvignon blanc. Vý-
nos: střední až středně nízký (8,2 t/ha). 
Enologický potenciál: Akumulace cukru 
je dobrá (23 °Brix), s vynikajícím obsa-
hem kyselin i v podmínkách horkého 
a suchého léta (7,9 g/l). Vína mají kom-
plexní aromatický profil se sklonem ke 
květinově-ovocným až kořenitým tónům, 
s dobrou úrovní pyrazinů, připomínající 
Sauvignon R3. Aromatická amplituda je 
mírně nad průměrem, a proto je odrůda 
Sauvignon Nepis vhodná pro výrobu mla-
dých vín nebo vín s krátkou až střední 
dobou zrání.

SAUVIGNON RYTOS  
(UD. 55-100)
SAUVIGNON × BIANCA

Moštová bílá odrůda se vzpřímenými le-
torosty, růst je bujný, vyžaduje provádění 

zelených prací. Hodí se pro všechny způ-
soby vedení a řezu, ale nejlepších výsled-
ků dosahuje na řezu Guyot. Dospělý list je 
podobný listům rodičovské odrůdy Sauvi-
gnon blanc. Hrozen je střední, cylindrický, 
hustý (175 g), občas má malé křídlo. Bobu-
le je malá a jemně eliptického tvaru, s pev-
nější, středně voskovou slupkou. Dužnina 
je jemnější, neutrální v chuti. Dobrá až 
vynikající odolnost vůči plísni révy a pad-
lí révy. Citlivější na šedou hnilobu kvůli 
hustému hroznu. Dobrá mrazuodolnost 
(až do −23 °C). Rašení: střední až pozdní. 
Kvetení: střední. Zrání: o devět dní dříve 
než odrůda Sauvignon blanc. Výnos: střed-
ní až vysoký (11,1 t/ha). Enologický poten-
ciál: Akumulace cukru (24,4 °Brix) a kyse-
lin je dobrá. Tato odrůda produkuje vína 
s intenzivní aromatikou tropického ovoce 
v kombinaci se značnou mineralitou, vína 
jsou komplexní, s vysokým potenciálem 
k dlouhému zrání.

JULIUS (UD. 36-030)
REGENT × 20-3

Moštová modrá vzrůstná odrůda s po-
lovzpřímenými letorosty, vyžaduje pou-
žití podnoží střední až nízké vzrůstnos-
ti a půd s nižší plodností. Hodí se pro 
všechny způsoby vedení a dlouhého řezu, 
nejlepších výsledků dosahuje na řezech 
Guyot a dvojitý Guyot. Hrozen je dlouhý, 
cylindrického tvaru (176 g), středně hustý, 
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Obr. 6. Senzorický profil odrůdy Sauvignon Nepis

Obr. 7. Odrůda Sauvignon Rytos

Obr. 8. Odrůda Julius
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s jedním nebo dvěma malými křídly. Bo-
bule je střední až malá, s jednotným zbar-
vením, slupka je jemně vosková. Měkká 
dužnina je neutrální v chuti. Dobrá odol-
nost proti plísni révy a padlí révy. Vynika-
jící mrazuodolnost (až do −24 °C). Rašení: 
střední. Kvetení: střední. Zrání: o 15 dní 
dříve než odrůda Merlot. Výnos: střední 
(10,2 t/ha). Enologický potenciál: Aku-
mulace cukru je velmi dobrá (24,6 °Brix), 
s vyváženou koncentrací celkových kyse-
lin moštu. Víno má nadprůměrnou kon-
centraci květinových a ovocných tónů. 
Vhodné pro výrobu vín určených pro 
střední dobu zrání, přestože profil poly-
fenolů má nízkou chromatickou stabilitu 
(celkové antokyany 700 mg/l), avšak s vy-
sokým obsahem polyfenolů (celkové poly-
fenoly 2840 mg/l) a flavonoidů.

CABERNET EIDOS  
(UD. 58-083)
CABERNET SAUVIGNON × 
BIANCA
Moštová modrá vzrůstná odrůda s po-
lovzpřímenými letorosty. Hodí se pro 
všechny způsoby vedení a řezu, díky vy-
soké plodnosti bazálních oček. Hrozen je 
dlouhý, cylindrického tvaru (193 g), hustý 
až středně hustý, s krátkým křídlem. Bo-
bule je malá, s pevnou a středně vosko-
vou slupkou. Měkká dužnina je neutrální 
v chuti. Dobrá až vynikající odolnost proti 
plísni révy a padlí révy. Dobrá mrazuodol-
nost (až do −22 °C). Rašení: středně pozd-
ní. Kvetení: středně rané. Zrání: o pět dnů 
dříve než odrůda Cabernet Sauvignon. 
Výnos: středně vysoký (10,6 t/ha). Enolo-
gický potenciál: Akumulace cukru je velmi 
dobrá (23,6 °Brix), s vyváženou koncent-
rací celkových kyselin moštu. Aromatic-
ký profil ukazuje intenzivní květinově-
-ovocné a kořeněné aroma s vynikajícím 
profilem polyfenolů (3100 mg/l), což má 
dobrý vliv na kvalitu a složení tříslovin 
a intenzitu pigmentů (celkové antokyany 
840 mg/l). To je příznivé pro vína se střed-
nědobým až dlouhodobým zráním.

CABERNET VOLOS  
(UD. 32-078)
CABERNET SAUVIGNON × 
20-3
Moštová modrá středně vzrůstná odrůda 
s polovzpřímenými letorosty. Hodí se pro 
všechny způsoby vedení a řezu (zejména 

na čípky), díky vysoké plodnosti bazál-
ních oček. Dospělý list je podobný listům 
rodičovské odrůdy Cabernet Sauvignon. 
Hrozen je dlouhý a úzký, cylindrického 
tvaru (133 g), relativně hustý s  jedním 
křídlem. Bobule je malá, sférického tvaru, 

s pevnou a silně voskovou slupkou mod-
ročerné barvy. Měkká dužnina je jemně 
rostlinná v chuti. Dobrá odolnost proti 
plísni révy a padlí révy. Snížená citlivost 
k šedé hnilobě. Dobrá mrazuodolnost (až 
do −24 °C). Rašení: střední. Kvetení: střed-
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Obr. 11. Senzorický profil odrůdy Cabernet Volos

Obr. 9. Odrůda Cabernet Eidos

Obr. 10. Odrůda Cabernet Volos
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ní. Zrání: o 18 dní dříve než odrůda Ca-
bernet Sauvignon. Výnos: středně vysoký 
(11,1 t/ha). Enologický potenciál: Akumu-
lace cukru je velmi dobrá (24 °Brix), s vy-
váženou koncentrací celkových kyselin 
moštu. Aromatický profil je komplexní 

s intenzivními ovocnými tóny, které při-
pomínají rodičovskou odrůdu Cabernet 
Sauvignon. Polyfenoly jsou komplexní, 
vynikající kvality (3475 mg/l). Vhodné 
pro výrobu vín, která vyžadují střední až 
dlouhou dobu zrání také díky vysokému 

obsahu intenzivních pigmentů (celkové 
antokyany 1 060 mg/l).

MERLOT KHORUS  
(UD. 31-125)
MERLOT × 20-3
Moštová modrá vzrůstná odrůda s po-
lovzpřímenými letorosty. Hodí se pro 
všechny způsoby řezu (zejména na čípky 
a dlouhý řez). Doporučují se zelené práce 
pro dosažení vegetativní rovnováhy kvů-
li tendenci odrůdy k přerůstání. Dospělý 
list je podobný listům rodičovské odrů-
dy Merlot. Hrozen je střední, kónického 
tvaru (135 g), relativně řídký, s  jedním 
středním křídlem. Hrozen je podobný 
hroznům rodičovské odrůdy Merlot. Bo-
bule je malá, eliptického tvaru, s pevnou 
a středně voskovou slupkou modročerné 
barvy. Dužnina je jemně pevná a neutrální 
v chuti. Velmi dobrá odolnost proti plís-
ni révy a dobrá odolnost proti padlí révy. 
Středně citlivá k šedé hnilobě a ostatním 
hnilobám hroznů. Dobrá mrazuodolnost 
(až do −20 °C). Rašení: střední. Kvetení: 
střední. Zrání: o osm dní dříve než odrůda 
Merlot. Výnos: střední (9,7 t/ha). Enologic-
ký potenciál: Akumulace cukru je velmi 
dobrá (24,6 °Brix), s vyváženou koncent-
rací celkových kyselin moštu. Aromatic-
ký profil má intenzivní tóny červeného 
ovoce, polyfenolový profil je vynikající 
(3 800 mg/l), včetně obsahu antokyanů 
(950 mg/l) a tříslovin, pro rozvoj kvality. 
Vína mají intenzivní rubínovou až lehce 
purpurovou barvu a dobrou strukturu; 
vhodná pro středně dlouhé období zrání.

MERLOT KANTHUS  
(UD. 31-122)
MERLOT × 20-3
Moštová modrá vzrůstná odrůda s polo-
vzpřímenými letorosty. Hodí se pro všech-
ny způsoby vedení a řezu. Dospělý list je 
podobný listům rodičovské odrůdy Mer-
lot. Hrozen je střední, cylindrického tvaru 
(180 g), relativně hustý s jedním křídlem. 
Hrozen je podobný hroznům rodičovské 
odrůdy Merlot. Bobule je relativně malá, 
eliptického tvaru, s pevnou a silně vosko-
vou slupkou modročerné barvy. Dužnina 
je jemně pevná bez zbarvení, má čerstvou 
rostlinnou chuť. Dobrá odolnost proti 
plísni révy a padlí révy. Citlivá na nedo-
statek hořčíku. Dobrá mrazuodolnost 
(až do −20 °C). Rašení: střední. Kvetení: 
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Obr. 14. Senzorický profil odrůdy Merlot Kanthus

Obr. 12. Odrůda Merlot Khorus

Obr. 13. Odrůda Merlot Kanthus
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střední. Zrání: o 2 dny později než Merlot. 
Výnos: střední (10,1 t/ha). Enologický po-
tenciál: Akumulace cukru je velmi vysoká 
(23,6 °Brix), s vyváženou koncentrací cel-
kových kyselin moštu. Aromatický profil 
je intenzivní s vysokým podílem pyrazinů. 
Obsah polyfenolů (2 800 mg/l) a antoky-
anů (920 mg/l) je vynikající pro kvalitu. 
Vína jsou vhodná pro středně dlouhé ob-
dobí zrání.

Nové podnože řady M

Hodnocení nových podnoží řady M, selek-
ce Univerzity Miláno, začalo v roce 2003. 
Keře byly vysazeny ve sponu 2,40 m × 
0,8 m s použitím jednostranného Guyo-
tova řezu a srovnatelným agronomickým 
řízením. Provádělo se srovnání šesti nej-
rozšířenějších komerčních podnoží (SO4, 
420A, 41B, 140Ru, 110R, 1103P) a čtyř no-
vých podnoží řady M. Pokus byl proveden 
na čtyř různých stanovištích v Itálii: Val-
policella (VR), Chianti classico (SI), Castel 
del Monte (BA), a Contea di Sclafani (PA). 
Na každou podnož byly naroubovány dvě 
odrůdy, přičemž jednou byla odrůda Ca-
bernet Sauvignon, typická pro všechny 
vinařské zóny, a druhou byla vždy odrůda 
typická pro sledované stanoviště: Corvina 
(VR), Sangiovese (SI), Uva di Troia (BA) 
a Nero d’Avola (PA). Od roku 2007 až do 
roku 2012 byl pro každou kombinaci pod-
nož-odrůda proveden průzkum týkající 
se jejich vegetativního a produktivního 
výkonu a kvality. Čtyři podnože řady M 

z Milána byly v roce 2014 přihlášeny k re-
gistraci do národního registru odrůd. 
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2014.
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Podnož Křížení Popis

M1
106/8 [V.riparia × (V. cordifolia × 
V. rupestris)] × V. berlandieri

Snížená vzrůstnost, zvýšená 
odolnost vůči chloróze

M2
8B Teleki (V. berlandieri × V. riparia) ×
333 EM (V. vinifera × V. berlandieri)

Vzrůstná, dobrá odolnost 
vůči chloróze a suchu

M3
R 27 [V. berlandieri × V. riparia] ×
5C Teleki (V. berlandieri × V. riparia)

Méně vzrůstná, účinná při 
absorbování draslíku, nízká 
odolnost vůči zasolení půdy

M4
41B (V. vinifera × V. berlandieri) ×
V. berlandieri

Středně vzrůstná, vysoce 
odolná vůči suchu, středně 
odolná vůči zasolení půdy

Tabulka 1

Popis podnoží řady M

0,0 kg

1103P

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

2,5 kg

3,0 kg

3,5 kg

110R 140Ru 41B 420A SO4 M1 M2 M3 M4

Obr. 16. Srovnání průměrné sklizně z keře různých kombinací podnoží a naštěpovaných odrůd na čtyř stanovištích (přerušovaná čára představuje 
průměr)

Obr. 15. Podnože řady M

M1 M2 M3 M4


