VINOHRADNICTVÍ

O PIWI odrůdách opět v Šardicích
Jak je již v posledních letech tradicí koná se na začátku června v Šardicích výstava vín
vyrobených z PIWI odrůd – Hibernal – Fórum a seminář o PIWI odrůdách. V letošním
roce je celá akce o to významnější, že se uskutečňuje pod patronací sdružení PIWI
International a zúčastní se jí prezident tohoto sdružení Josef Engelhart.

Muzeum révy Kaltern – informace o odrůdách

Černá hniloba na listech

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

PIWI International
PIWI International je sdružení
pěstitelů, šlechtitelů a milovníků PIWI odrůd. Bylo založené v roce 1999 a v současnosti má přibližně 350 členů ze 17
evropských zemí. Do sdružení
je možné se kdykoliv přihlásit.
PIWI International má za cíl
soustředit informace a propagovat PIWI odrůdy. Každoročně pořádá sdružení exkurze ke šlechtitelům a pěstitelům
PIWI odrůd v různých evropských zemích. Cílem je si také
vyměňovat poznatky získané při pěstování PIWI odrůd
a výrobě vína. Bližší informace je možné také najít na www.
piwi-international.de.

Sbírky PIWI odrůd
U některých členů je možné
najít také sbírky PIWI odrůd.
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Zajímavou sbírku PIWI odrůd
má ve své vinici také Werner
Morandell v jihotyrolském
Kalternu, kde ve svém „Muzeu révy“ prezentuje PIWI odrůdy z celého světa.

Výstava v Šardicích
Výstava
vín
vyrobených
z PIWI odrůd, Hibernal – Fórum, se uskuteční v sobotu
9. června 2018 od 13 hodin.
Ve stejný den se od 9 hodin
uskuteční konference k problematice pěstování PIWI odrůd a výroby vína z těchto odrůd. Hodnocení vín proběhne 1.6.2018 v Šardicích. Bližší informace je možné najít
na stránkách http://www.vinozesardic.cz.
Na semináři budou opět
prezentované aktuální a zajímavé informace, týkající se
PIWI odrůd.

Ošetření PIWI odrůd
Klíčovou otázkou je zda PIWI
odrůdy ošetřovat proti houbovým chorobám nebo je pěstovat zcela bez ochrany. Názory na tuto problematiku se různí, ale stále více pěstitelů se přiklání k názoru, že je vhodné během vegetace provést 1 až 2 ošetření proti houbovým chorobám,
např. ošetření mědí a sírou. Důvod je možné spatřovat v tom,
že v neošetřované vinici se mohou postupně selektovat agresivní rasy patogenu, které mohou
postupně zeslabovat rezistenci.
Projevem jsou potom pomalejší
obranné reakce, větší hypersenzitivní nekrózy a později může docházet také ke sporulaci patogenu. Naproti tomu 1 až 2 ošetření během vegetace nepředstavují
žádnou ekologickou zátěž a jsou
prospěšné pro podporu udržení
rezistence.
V neošetřovaných vinicích se
také mohou postupně objevovat
nové houbové patogeny, protože PIWI odrůdy jsou primárně
selektované na odolnost k plísni

révy a padlí révy. Tak se v posledních letech stále častěji objevuje
ve vinicích černá hniloba, která
poškozuje listy i hrozny.

Sortiment odrůd
Dalším tématem, které v Šardicích zazní, jsou nové ekologické prostředky pro zlepšení vitality a posílení obranyschopnosti
révy. Výsledky z praktických pokusů ukazují na dobrou využitelnost ve vinohradnické praxi. Klíčovým momentem je také tyto
prostředky účelně využívat a nikoliv nadužívat.
Stále také dochází k rozšiřování sortimentu odrůd. PIWI
odrůdy přináší rozmanité vůně
a chutě a obohacují tím sortiment. Je proto také užitečné vyslechnout si informace šlechtitelů a pěstitelů, které pomohou
usnadnit výběr odrůd.
Každý kdo se zajímá o PIWI
odrůdy proto získá v Šardicích
během jednoho dne nové informace pro pěstování a výrobu
vína a má možnost ochutnat široký sortiment vín.
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