
návod na výsadbu révy vinné

Výsadba sazenic vinné révy se podstatně liší od výsadby keřů a stromků,proto jí
věnujeme patřičnou pozornost.Révové keře rostou na stejném místě při řádném
ošetřování 30 i více let.Vysazovat můžeme na podzim od konce října do konce
prosince(půda nesmí být zamrzlá)nebo na jaře po rozmrznutí a oschnutí půdy do
poloviny května.Pokud získáme sazenice dříve než je na jaře půda rozmrzlá,do výsadby
je uchováme následujícím způsobem-sazenice uložíme do bezmrazé místnosti nebo
sklepa(2-6c) do vlhkého písku.24 hodin před výsadbou sazenice postavíme do
nádoby s vodou aby dobře nasáklý vodou.Před výsadbou zvolíme vzdálenost
jednotlivých keřů od sebe 90-150cm. podle způsobu vedení.Připravíme si jamku pro
výsadbu o rozměrech 40 x 40cm a hloubce 50 cm,dno jamky dobře prokypříme , dáme
několik lopat dobré orníce a rozleželého kompostu(případně zahradnického substrátu
B).Kořeny sazenice zastřihneme na délku 5-10cm a také zkrátíme nejsilnější vrchol
sazenice na 2 dobře viditelná očka,a to 1,5cm nad horním očkem,slabší výhony
ustřihneme(obr.1,3) .Do připravených jamek postavime sazenici mírně šikmo,kořeny v
jamce rozprostřeme na všechny strany a jamku zasypáváme dobrou ornici,pak sazenici
trochu povytáhneme aby kořeny směřovaly šikmo dolů.Místo štěpování má být 5cm
nad okolním terénem(obr.2).Při zasypávání sazenice rukou velmi dobřeutlačíme půdu
ke kořínkům,aby nevznikly vzduchove mezery,kořínky by pak plesnivěly a sazenice
nerostla.Když máme jamku z poloviny zasypanou ornici tak sazenici zavlažíme nejměně
10 litry vody a počkáme až vsákne. Posléze jamku zasypeme celou do urovně okolního
terénu. Nad sazenici nahrneme 10-15cm vysoký kopeček kypré země aby očka na
výhonku nevysýchala.Nad hornim očkem má být asi 3 cm zeminy.Růvek udržujeme
kyprý .Révová sazenice je tedy celá v zemi na rozdíl od výsadby jiných dřevitých
rostlin,u nichž zahrnujeme jen kořeny .Zvlášť důkladně nahrneme růvek na sazenici při
podzimní výsadbě,protože chrání očka navíc proti vymrznutí!Na jaře proti pozdním
mrazíkům a proti vyschnutí oček.Růvek odhrneme až koncem srpna při druhém
odstranování rosnych kořínků.Jestliže po výsadbě vydatně neprší , sazenice co dva
týdny důkladně zavlažíme a to tak , že u sazenice odhrneme malý důlek, zalejeme
cca10litry vody ke kořenům sazenice, po vsáknutí důlek opět zahrneme, musíme si
uvědomit , že kořeny jsoz cca 40cm hluboko a voda se musi dostat ke kořenům.Během
vegetace u roubovaných sazenic pečlivě odstranujeme rosné kořínky vyrůstající z
naroubováné části sazenice pod růvkem tak,že odhrneme nakopčenou zeminu
odsazenice a nůžkami odřízneme vyrostlé kořínky.Pak sazenici opět přihrneme do
původního stavu. Ochranný růvek odstraníme až koncem srpna,kdy opět odstraníme
rosné kořínky,ale sazenice již nepřihrnujeme,necháme letorosty do podzimu vyzrát.U
pravokořených sazenic tento ukon neděláme.Po opadu listů na podzim sazenici opět
důkladně přihrneme zeminou do výšky celkem 25 cm.Je to ochrana proti vymrznutí oček
a letorostů,zeminu odhrneme až na jaře příští rok, když půda uschne a nehrozí již větší
mrazy.Při intenzivním očetřování mohou výhony sazenic již v prvním roce narůst do
délky 1-2 m. z takového výrůstku je pak možné vytvořit v následujícím roce kmeny
vysoké 80-90 cm


