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Hibernal Forum 2019
V Šardicích u Kyjova se 1. 7. 2019 díky místním vinařským nadšencům uskutečnil již 
6. ročník PIWI – soutěžní přehlídky interspecifických odrůd a především odrůdy 
Hibernal, která patří v ČR z této skupiny k nejrozšířenějším.

N ejednalo se pouze o degustaci 
vín, ale také o odborné přednáš-
ky, které spolu se zahraničními 

vzorky vín dodávají této akci i meziná-
rodní rozměr.

Před 60 posluchači jako první vystou-
pila vinařka a eko poradkyně Sonja Kan-
thak z Lucemburska, která se věnovala 
aktuální problematice managementu ve 
vinici s důrazem na ekologický přístup 
v podmínkách měnícího se klimatu. Zá-
kladem je koloběh živin v prostoru vini-
ce pomocí organického hnojení a pest-
rého ozelenění s výrazným zastoupením 
motýlokvětých rostlin a také těch, které 
jsou odolné na sucho, jako jsou štírovník 
růžkatý a jestřábník chlupáček. Rostliny 
dokážou pomocí symbiotických bakterií 
fixovat atmosférický dusík, vytvářet ži-
votní prostor pro malé organismy a mi-
kroorganismy, a  navíc harmonizovat 
podmínky pro rozvoj mykorrhizy, která 
podporuje příjem živin kořeny révy vin-
né. 

Trvalé zatravnění je však současně 
hlavní konkurencí révy ve vodním režimu. 
Zde je nutné volit uvážlivá opatření me-
chanické redukce zeleného porostu, jako 
jsou kultivátory, válce, mulčovače a žací 
stroje, které jsou v dnešní době dobře 
dostupné. Upřednostňovat by se měly še-
trnější postupy, aby byl dodržen růstový 
cyklus rostlin – tedy válení před sekáním 
i diskováním.

Dále se paní Kanthak věnovala ochra-
ně révy vinné, kterou můžeme ovlivňovat 
jak volbou odrůdy a zmíněným manage-
mentem prací, tak i změnou pH postři-
kem podpůrných látek, jako je bentonit 
nebo výluh z přesličky. 

Cílem je zdravá vinice a kvalitní hroz-
ny, s cílem udržitelnosti a ochrany život-
ního prostředí.

S využitím nejnovější techniky, jako 
jsou drony s  infrančervenou kamerou, 
přednesl další příspěvek v návazném té-
matu – změna klimatu – Pavel Pavloušek 
z MU Brno/Lednice. Jedná se o podporu 

pestrého zatravnění v meziřadí, které do-
káže „ochladit“ porost révy oproti černé-
mu úhoru až o 10 °C, což má vliv na celou 
rostlinu a samozřejmě na harmonii příjmu 
živin a tím i kvalitu hroznu.

řečník se také věnoval alarmujícímu 
rozvoji ESCA a napadení keřů bakterióza-
mi, které jsou spojeny s teplými zimami 
a poškozením keře mechanizací.

Další příspěvek se věnoval charakteru 
vinohradnictví v oblasti polského města 
Jasla a přednesl jej nejznámější polský vi-
nař Roman Mysliwiec.

Vzhledem k tomu, že v Polsku jsou 
mnohem drsnější klimatické podmínky 
než v ČR, je nutné hledat révu vinnou 
nejenom odolnou vůči houbovým choro-
bám, ale také k zimním mrazům. Už od 
80. let hledá vhodné křížence po celém 
světě a nejlépe se mu jeví křížence ame-
rické a kanadské, se kterými má nejvíce 
dobrých zkušeností, a tak se věnoval je-
jich podrobnějšímu popisu. Většina se 
hodí k přímé konzumaci, ale z některých 
je možné získat velmi pitelné víno.  

Poslední přednášející Ivo Kotrle z Če-
lechovic na Hané seznámil posluchače se 
zkušenostmi pěstitele-šlechtitele v netra-
dičním regionu. Věnoval se především od-
růdám stolního charakteru s důrazem na 
kvalitu chuti.

Důraz kladl na pochopení velkých 
komplikací při získání rezistence a záro-
veň dobrých chuťových vlastností, které 
požaduje konzument. Nejlépe se mu jeví 
několik novošlechtění jak od šlechtitelů 
profesionálů, tak od amatérů především 
z Ruska, Ukrajiny, ale také Ameriky. Zají-
mavé je šlechtitelské využití ruské stolní 
odrůdy Vostorg, která byla u nás známá 
již v 90. letech, ale více se nerozšiřovala, 
byť je svými vlastnostmi, jako je ranost 
a komplexní odolnost, vhodná pro eko-
-pěstitele.

Pro milovníky vína bylo připraveno 
314 vzorků vín, z toho 155 ze zemí mimo 
ČR, mj. z Polska 91, Rakouska 21, Slo-
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venska 24, Německa 22 a Itálie 1. Z toho 
72 odrůdy Hibernal, jehož Šampionem 
se stal ročník 2017 z vinařství Foretník, 
Šardice.

Šampiona ostatních PIWI odrůd získa-
lo víno odrůdy Muscaris 2017 z vinařství 
Wohlgemuth Schnürr z Německa.

Šampiona červených PIWI odrůd zís-
kalo víno Cuvée rot 2015 z Genosenschaft-
skellerei Rosswag-Mühlhausen Eg (vinař-
ské družstvo).

Závěrem je potřeba vyzdvihnout orga-
nizátory této úspěšné šardicko- meziná-
rodní akce, kteří jsou v současnosti jedi-
ným spolkem na Moravě popularizujícím 
pěstování k životnímu prostředí šetrných 
PIWI odrůd. 

↙ inzerce

CONSYSTEM, s.r.o.
info@consystem.cz  •  tel.: +420 775 479 009

www.consystem.cz

Zpět k přírodě, blíže ke kořenům

Velká francouzská a italská vinařství používají nádoby z „cementu“ již po mnoho 
let. Vína vyrobená v betonovém vejci jsou méně ostrá, širší a mohutná. 
Výzkumem bylo také zjištěno, že jablečno-mléčná fermentace se spouští 
snadněji v betonovém vejci než v jiných nádobách.

Jsme ryze česká firma zabývající se výrobou betonových nádob 
na víno. V současné době nabízíme nádobu ve tvaru vejce 
o objemu 500 l. Věříme, že Vaše vína z našich nádob budou 
patřit k těm nejlepším.


