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Révové školky a PIWI odrůdy 
v severní Itálii
Začátkem července jsme spolu s Ing. Pavlem Herkem, MBA, Petrou Rybárovou (oba 
z Vinofruktu Dolní Dunajovice) a Gerhardem Walekem z Poysdorfu navštívili 
dvě školky v oblasti Friuli-Venezia Giulia a několik vinařů v Jižních Tyrolích. 
Vinofrukt ročně produkuje necelý milion sazenic révy vinné, Gerhard Walek 
přibližně 1,5 milionu. 

P rvní školkařský podnik jsme na-
vštívili hned v neděli odpoledne 
po příjezdu – jednalo se o Azien-

da Vivai Truant v Provesano. Podnik byl 
založen v roce 1934, roční produkce sa-
zenic se v poslední době pohybuje kolem 
sedmi milionů. Manželé (jejich synové 
pracují v jiných školkařských podnicích) 
ale neprodukují jenom sazenice. Používa-
jí vlastní očka i podnože a část podnoží 
ještě prodávají (Obrázky 1 až 3), napří-
klad i škole a výzkumnému ústavu v Ge-
isenheimu ve stupni „výchozí materiál“, 
ze kterého se pak v Německu zakládají 
podnožové vinice ve stupni „základní ma-
teriál“.

V regionu přesahuje roční úhrn srážek 
1.400 mm, ale půda je velmi propustná, 
písčitá, takže všechny plodiny se zavla-
žují. Většinou jde o postřik, protože zdroj 
vody není problém. Pochází z nádrží v Do-
lomitech a samospádem je vedena potru-
bím, kdy v nížině dosahuje dostatečného 

tlaku pro postřik. Současně se napájí i ka-
nály podél pozemků (Obrázek 4).

Všechny podnožové vinice jsou vy-
sázeny bez vedení, letorosty se plazí po 
zemi (Obrázek 5). Předností jsou nižší 
náklady – nejenom že se letorosty ne-
musí vyvazovat, ale ani zálistky se nevy-
lamují. Výtěžnost podnožových řízků je 
tak o něco nižší, ale s podstatně nižšími 
produkčními náklady. A to i při nutnosti 
chemických ošetření, každoročně přesa-
hujících počtem desítky. Úřední kontrola 
porostů se provádí při délce letorostů do 
jednoho metru, kdy lze ještě podnožovou 
vinicí bez problému procházet a listy jsou 
již dostatečně vyvinuté, aby bylo možné 
posoudit zdravotní stav.

Školky i vinice mají pod kapkovou 
závlahou (Obrázek 6). Jednotlivé pozem-
ky, zčásti pronajaté, mají plochu kolem 
10 ha. Délka řádků přesahuje 600 metrů 
a z toho důvodu mají hadice větší průměr, 
než je běžné. Pozemky se pronajímají pro-

blematicky, sousední obcí je Rauscedo, 
takže školky Truant mají pronajaté po-
zemky i desítky kilometrů od Provesana. 
To samozřejmě ztěžuje obdělávání. Není 
to ale nic zvláštního: Další noc jsme byli 
ubytováni v Jižních Tyrolích v Tramínu 
a náhodou majitel hotelu byl rovněž škol-
kař, který se osobně znal s Gerhardem 
Walekem – a ten měl své školky blízko 
Verony, takže denně dojížděl „do práce“ 
120 km.

Azienda Vivai Truant pěstuje i sazeni-
ce „na vysoké noze“ (Obrázek 7), avšak jen 
v malém podílu a výhradně na objednávku 
předem. Vinaři si totiž ne vždy uvědomují, 
že delší podnož znamená i vyšší náklady. 
Rovněž způsob pěstování sazenic se mír-
ně liší, protože nad nimi nelze projíždět 
traktorem. Proto je vysazen vždy jen je-
den řádek mezi řádky s klasickými saze-
nicemi. Chemická ochrana, stejně jako 
u podnoží, se provádí rosičem s usměrně-
ným proudem vzduchu do boku, a to na 

Obr. 1: Podnožová vinice pro „výchozí materiál“ Obr. 2: Vlevo produkční a vpravo letos vysazená podnožová vinice
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vzdálenost 17 m. Traktor s postřikovačem 
tak projíždí z obou stran podél parcely 
30 m široké.

Podnik potřebuje vinice k získává-
ní oček. Dosud si nechával menší podíl 
hroznů externě zpracovávat na víno, 
především na Prosecco. To se ale změ-
ní  – nedávno zakoupil pozemky, na 
nichž už vysadil vinice, a v sousedství 
je průmyslová zóna, kde postaví vinař-
ství. Nachází se na katastrálním území 
obce Carpacco (Obrázek 8), kde stojí 
řada fabrik produkujících světoznámou 
šunku.

Následující den, v pondělí, jsme vyra-
zili na exkurzi do sousední obce Rausce-
do, do školkařského podniku Vivai Co-
operativi Rauscedo (VCR). Ono označení 
„podnik“ je trochu zavádějící, protože 

sdružuje stovky podniků. Tam se nás 
ujala zaměstnankyně družstva a čtená-
řům Vinařského obzoru dobře známá Ing. 
Asia Khafizova, Ph.D. (Obrázek 9), spolu 
s dr. Raffaelem Nieddou, manažerem pro 
export.

Nejdříve nám podali všeobecné in-
formace o podniku: Družstvo bylo za-
loženo v roce 1933, nyní má 240 členů, 
kteří vlastní 1.200 ha školek, 1.000 ha 
podnožových vinic a 1.300 ha vinic k pro-
dukci oček. Ve správě družstva pracuje 
50 osob. Je tím pádem největším škol-
kařským podnikem na světě a také pro-
dává sazenice po celém světě (Obrázky 
10 a 11). V rámci EU, kde existuje ještě 
poměrně pravdivá statistika, má podle 
COPA/COGECA toto družstvo 12,5 % 
plochy podnožových vinic EU a se svými 

90 miliony ročně produkovaných sazenic 
se podílí na jejich produkci téměř 15 %. 
Roční finanční obrat činí 120 milionů € 
(přes 3 miliardy Kč). Zkrátka všechno je 
velké, jako tomu kdysi bývalo v Sovět-
ském svazu.

Nemůžeme se na družstvo dívat jako 
na naše ZD. Družstevníci pracují každý 
na svém, na sousedovy pozemky necho-
dí. Družstvo jen zajišťuje servis, nakupu-
je společně materiál a půjčuje například 
stroje, hlavně však prodává sazenice. Sou-
částí družstva je i technický izolát révy 
(Obrázek 12).

Půda pod školku se každým rokem 
mění, nejdříve se na ni školka vrací po 
šesti letech. Celkem produkují 4.500 
kombinací (klonů odrůd na různých 
podnožích). Nejčastější odrůdou je Pi-

Obr. 6: Kapková závlaha ve školce Obr. 7: Řádek sazenic s prodlouženou podnoží vedle řádků běžných sazenic

Obr. 3: Letos vysazená podnožová vinice Obr. 4: Kanál s vodou z Dolomitů podél vinice
Obr. 5: Majitel podniku pan Truant ukazuje 
letorost podnože vyzvednutý z povrchu půdy

Autor:
Jiří Sedlo
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not gris. Je těžké se trefit v tak velkém 
objemu do požadavků odběratelů, takže 
každoročně se část produkce musí spálit. 
V posledních letech jde právě především 
o Pinot gris. Výhodou je, že družstvo ne-

prodává jenom na severní, ale i na jižní 
polokouli, takže lze část produkce půl 
roku skladovat v chladírně. V meziná-
rodním obchodu se projevují i politické 
tlaky některých států – například Ruská 

federace zakázala dovoz sazenic z tzv. fy-
tosanitárních důvodů. Přeškolkovávají se 
asi 4 % produkce sazenic. Zajímavé je, že 
při výsadbě vinic v regionu se ponechává 
místo štěpování u sazenice asi 10 cm nad 

Obr. 8: Kamení vysbírané z pozemků s novou výsadbou vinic na místě 
budoucího vinařství, v pozadí firma produkující šunku v Carpacco Obr. 9: Asia Khafizova před svými pokusy

Obr. 10: Jedna z multifunkčních hal Obr. 11: Zásoba pilin pro stratifikaci štěpů v příští sezoně

Obr. 12: Technický izolát révy Obr. 13: Sazenice po letošní výsadbě
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zemí (Obrázek 13), nemají problémy se 
zimními mrazy.

Protože exkurze nebyla zaměřená 
jenom na množení révy, ale i na PIWI 
odrůdy, závěrem jsme ochutnali 10 vzor-
ků PIWI odrůd vyšlechtěných ve VCR. 
Šlechtitelský program běžel od roku 1998 

a v roce 2015 byly registrovány následující 
odrůdy: 
�  moštové bílé: Fleurtai (šlechtění s ev-

ropskou odrůdou Tocai Friulano a do-
norem rezistence), Soreli (stejní rodiče), 
Sauvignon Nepis (Sauvignon blanc × Bi-
anca), Sauvignon Rytos (stejné křížení 
jako S. Nepis), Sauvignon Kretos (kří-
žení se Sauvignonem blanc a donorem 
rezistence jako u Fleurtai);

�  moštové modré: Merlot Kanthus (Merlot 
× donor rezistence jako u Fleurtai a dal-
ších), Merlot Khorus (stejné křížení jako 
předchozí odrůda), Cabernet Eidos (Caber-
net Sauvignon × Bianca), Cabernet Volos 
(Cabernet Sauvignon × donor rezistence 
jako u Fleurtai a dalších), Julius (Regent × 
donor rezistence jako u Fleurtai a dalších).

Obr. 15: Vinice v Jižních Tyrolích

Obr. 16: Sídlo vinařství Morandell

Obr. 14: Logo sdružení

M5001 Narrow
  73–105 HP.
  Největší kabina do vinic a sadů

bez středového tunelu.
  Průměr otáčení 3 950 mm.
  Systém bi-speed.
 3 roky tovární záruka.

L 1361
 35,4 HP.
  Převodovka – mechanická 8 vpřed /4 vzad 

(D) nebo 3stupňová hydrostatická (H).
  Schváleno pro provoz na pozem. komunik.
 5 let tovární záruka.

100% japonská kvalita

Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Nejlepší volba 
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Degustované vzorky pocházely z mik-
rovinifikace, přesto lze konstatovat, že se 
nijak nelišily od evropských odrůd.

V  poledne jsme se přemístili asi 
200 km ze severní Itálie do Jižních Ty-
rol, do vinařství Ansitz Dornach Tenuta 
v Salornu. Majitel Patrick Uccelli nám 
představil své vinařství na šlechtickém 
sídle, obklopeném jeho vinohrady. V roce 
2008 začal hrozny sám zpracovávat na 
víno, předtím podnik desetiletí jenom 
prodával hrozny. A není divu – cenu ko-
lem 5 €/kg by záviděl i  leckterý vinař 
v Champagne. Hospodaří biodynamic-
ky, má potřebný certifikát, z jeho pro-
jevu bylo patrné, že jde o přesvědčení, 
ne o peníze. Jde o podnik zabývající se 
i turistikou, mají sdružení pro turistiku 

a gastroenologii s logem červené slepice 
(Obrázek 14).

Vinice se nachází v  horách (Obrá-
zek 15), Patrick Uccelli v souladu se svým 
ekologickým přesvědčením postupně pře-
chází na PIWI odrůdy. V současnosti již 
převažují a odrůdová skladba je následu-
jící: Pinot blanc, Pinot noir, Tramín, Sou-
vignier gris, Solaris, Bronner a Regent.

Poslední den jsme zahájili v Kalternu, 
ve vinařství Werner Morandell (Obrá-
zek 16). Již dvacet let ekologicky hos-
podařící podnik se zaměřuje na PIWI 
odrůdy. Vinařství běžně nabízí placené 
prohlídky ve třech variantách včetně de-
gustace. Součástí prohlídky je i procház-
ka vinicí se sortimentem 350 odrůd révy, 
každá rostlina je pečlivě popsána. Podnik 
produkuje různá certifikovaná vína, pře-
vážně z PIWI odrůd. Patří k nim napří-

klad vína z PIWI odrůd „Vino del passo“ 
z odrůdy Solaris, „Julian“ (cuvée odrůd 
Bronner a Johanniter), „Sweet Claire“ 
(odrůda Bronner) s  přibližně 300  g/l 
zbytkového cukru, „Lieselehof Brut“ 
(sekt z odrůdy Souvignier gris), ale také 
„Feldherr“ (cuvée Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc a Carmenère), „Amadeus“ 
(Vernatsch = Trolínské), Pinot blanc 
a Tramín.

Poté jsme se podívali do vinařské ško-
ly Laimburg (Obrázek 17), která vznikla 
v roce 1962. Škola je tří- až pětiletá, při-
čemž po třech letech jsou absolventi vy-
učeni, po čtyřech letech dostávají diplom 
osvědčující znalosti pro vedení vinařské-
ho/ovocnářského podniku a po pěti letech 
skládají maturitu v oboru, která jim pak 
umožňuje další studium na univerzitě. Pa-
vel Herko se tam setkal s bývalým spolu-
pracovníkem, který ve škole působí jako 
sklepmistr.

Typickým způsobem vedení révy 
v Jižních Tyrolích je pergola (Obrázky 
18 a 19), ale postupně mizí, stejně jako 
tradiční vysoce úrodná odrůda Ver-
natsch.

Posledním navštíveným podnikem 
bylo vinařství Thomas Niedermayr 
v Eppanu. Obdobně jako předcházející vi-
nařství se nachází v nadmořské výšce 500 
až 550 metrů. Otec Thomase přešel na 
ekologické vinařství již v roce 1980, pod-
nik je členem svazu Bioland. S výjimkou 
odrůdy Pinot blanc jsou vinice osázeny 
výhradně PIWI odrůdami – mimo zkouše-
ní různých odrůd a vlastního šlechtění to 
jsou odrůdy Bronner, Solaris a Souvignier 
gris. Vinařství se specializuje jen na bílá 
vína. Je také členem představenstva svazu 
PIWI Südtirol. 

Obr. 17: Zahradnická úprava ve škole Laimburg

Obr. 18: Vinice na pergole v Jižních Tyrolích Obr. 19: Meziřadí vinice vedené na pergole


