
HNOJENIE V PRVOM ROKU
Na rozpúšťanie minerálnych hnojív alebo prípravu hnojového kvasu je ideálna dažďová voda.
Sadenicu zalejeme živinovým roztokom hnojového kvasu (1: 15 až 1:25) alebo
KRISTALONU Special (NPK 18-18-18) – v koncentrácii 0,1%, 1-5 L podľa veľkosti jamky
hneď pri výsadbe, plus každých sedem až 10 dní do konca júna, ak medzitým nenaprší.
Sadenicu nezabudneme zabezpečiť opornou tyčkou - sklolaminátovou – výška tyčky 2,05
m alebo rovným vŕbovým prútom. 
Od začiatku júla - druhá polovica sezóny - do polovice augusta zalievame podľa
aktuálneho počasia, pričom v zálievke kombinujeme hnojový kvas (podľa popisu nižšie) s
minerálnym hnojivom KRISTALON hnedý - použijeme v koncentrácii 0,05 - 0.1 % + hnojový
kvas 1:200. Zalievať živinovým roztokom je najnáročnejšia činnosť pre novopestovateľov
viniča, pretože mladý vinič v prvom až treťom roku potrebuje miernu dispozíciu vody a živín.
Neznáša oba extrémy s výnimkou extrémnych horúčav, kedy znesie viac vody ale u
primerane zvýšenej zálievky znížime dávku živín, prípadne živiny v každej druhej zálievke
vynecháme a to najmä počas silných horúčav.
Pri jesennej výsadbe je vhodné v záujme lepšej ochrany pred silnými mrazmi zasypať
nadzemnú časť sadenice zeminou na jemno upravenou - štruktúrovanou (hlinitou alebo
ílovitou), t.j. letorastový výhonok resp. po jeho zrezaní – 3-4 očkový čapík, nad ktorým môže
byť kuželovité nakopčenie zeminy 10 cm nad vrcholom čapíka. 
Na jar je dôležité nezmeškať odkrytie čapíka (5. – 25. apríl), aby pučiace očká a rašiace
výhonky nebledli, ale normálne ozelenievali a nehrozilo ich ulomenie pri odkrývaní a
odstraňovaní nakopčenej zeminy.

HNOJENIE V DRUHOM ROKU
V nasledujúcom roku po výsadbe (t.j. v druhom roku pestovania) je vhodné už v zime použiť
na hnojenie prírodné minerálne hnojivo DOLOMIT - Vápnitý dolomit alebo Dolomitický
vápenec, pomer vápnika : horčíku 1,5 - 3 : 1, alebo drevný popol. Nikdy nie oba súčasne,
pretože by hrozilo predávkovanie vápnikom – s výnimkou extrémne kyslých pôd. 
Drevný popol však neobsahuje horčík, preto musí byť dodatočne pridaný napr. ako              
 MgSO4.7 H2O (síran horečnatý krištalický). Koncom jesene alebo v zime je vhodné
aplikovať aj prírodné hnojivo s cieľom vytvoriť zásobu živín pre budúcu vegetačnú sezónu.
Kto sa chce vyhnúť minerálnym hnojivám, môže si založiť hnojový kvas buď z čerstvého
alebo sušeného granulovaného kravského (príp.konského, ovčieho alebo slepačieho)
trusu - do 1/3 nádoby a zaliať vodou doplna. Nechať kvasiť 20-30 dní (v závislosti od
okolitej teploty), denne premiešať. Ak dávkujeme kvas sólovo (do nechlórovanej vody),
tak v pomere 1 : 15 až 1:25. Pre ideálnu koncentráciu živín v roztoku je potrebné zmerať
elektrickú vodivosť roztoku konduktometrom. Ak máme len chlórovanú vodu, chlór z
nej odstránime trojdňovým odstátím vody v neuzatvorenej nádobe, najlepšie na
oslnenom mieste, občas vodu premiešame.
Kombinácia kvasu s Kristalonom hnedým (NPK 3-11-38) v štádiu dozrievania, t.j. v druhej
polovici sezóny, výrazne zvýši kvalitu úrody! Ak zistíme v 3. dekáde v auguste pri vizuálnej
kontrole nedostatočný stupeň vyzrievania dreva na báze letorastov - viditeľná prevaha zelene
na úkor hnednutia - je potrebné prihnojenie minerálnym hnojivom Krista MKP
(dihydrogenfosforečnan draselný - KH2PO4). 

NEKONTAJNEROVANÉ SADENICE

VÝSADBA
Nekontajnerované sadenice (s odkrytou koreňovou sústavou) možno vysádzať na jeseň
alebo na jar. Odkryté korene veľmi rýchlo usychajú, preto musí byť postarané o ich
primeranú vlhkosť a čo najrýchlejšiu výsadbu. Nekontajnerované sadenice umožňujú pri
výsadbe priestorovo situovať jednotlivé korene do 45°uhla na dne jamky upraveného do
tvaru kužeľa. 
Pri jarnej výsadbe musíme ukontrolovať potrebu zálievkovej vody, ktorá s pribúdajúcim
otepľovaním narastá najmä z pohľadu frekvencie zálievky. V extrémnych horúčavách a
zvýšených záhonoch každý tretí deň, v ľahkých pôdach – štrkovitých, pieskovitých a
pieskovito-hlinitých každý druhý deň. 
Koncom jesene po opadnutí listov (november) je ideálne aplikovať hnojový kvas vo
zvýšenej koncentrácii – napr. 1:10, prípadne zapraviť do pôdy domáci alebo kupovaný
kompost, ale najmä dobre vyzretý maštalný hnoj, prípadne rozhodiť po povrchu pôdy
tesne pred dažďom alebo snežením kupovaný granulovaný konský alebo kravský
hnoj a potom zapraviť do pôdy rýľovaním alebo rotavátorom.

EKOLOGICKÉ PESTOVANIE

Pri ekologickom pestovaní sa na jar postaráme v okolí sadeníc o výsev horčice, alebo
horčicovo-ražno-ďatelinovej (nie lucerny) miešanky, čím odštartujeme prvý z
niekoľkých predpokladov úspešného ekologického pestovania stolového hrozna
(platí to samozrejme aj pre technické odrody).
Pestovanie viniča spolu s rastlinným pokryvom je (popri správnom hnojení, zavlažovaní
a primeranej násade očiek – t.j. úrody) základným predpokladom pre dobrú imunitnú
odozvu viničovej rastliny pri jej napadnutí hubovými chorobami a to aj napriek tomu,
že genetická predispozícia jednotlivých odrôd tu hrá dôležitú úlohu (preto si
zaobstaráme rezistentné odrody).
Dnes je už známe, že aj gény sa môžu transformovať do vyššej imunitnej úrovne
vplyvom zvyšovania pozitívneho tlaku ekologizačných faktorov vonkajšieho
prostredia (tzn. epigenetické faktory) s dôrazom na ekologizáciu pôdy postupným
zvyšovaním humusu, t.j. uhlíka (rastlinný porast + slama) so súčasným nárastom pôdnej
mikrobiotickej a makrobiotickej zložky – baktérie, sinice, riasy, huby, dážďovky !!!).
Výsledkom tohto stavu je aj špecifická symbióza - MYKORÍZA , t.j. spolužitie pôdnej
mikrobioty – najmä húb, s koreňmi vyšších rastlín ako kľúčový faktor vysokej
odolnosti viniča (popri správnej hydratácii a výžive) voči hubovým chorobám,
patofyziologickým symptómom a meteorologickým stresorom. 
Takže korene viniča s radosťou privítajú na sebe symbiotickú inváziu úžitkovej
pôdnej mkroflóry, aby si vzájomne dopĺňali biologicky aktívne látky a stali sa tak
vitálnejšie a fyziologicky komplexne rozvinuli svoj genetický potenciál. Hrozno z takto
pestovaného viničového kra už nie je iba výživné ovocie, ale silný prírodný liek !!!
(podľa princípu : Vaša strava nech je Vašim liekom – HIPOKRATES).



Na jar (apríl, máj) pozorne sledujeme predpoveď počasia, aby sme uchránili mladé
výhonky pred jarným prízemnými mrazmi prikrytím napr. tepelne nevodivými
penoplastovými fóliami v podobe polkruhových minitunelov alebo trubíc. Nevyhnutné je
však zabezpečiť pod fóliou mikroprúdenie vzduchu aj napriek tomu, že v okolí je vzduch
mrazivý.

REZ VINIČA

Po 1. a 2.roku od výsadby režeme mladý krík nakrátko, t.j. len na 3 až 4 očká pri zemi.
Dosiahneme tým kvalitný rozvoj koreňovej sústavy. Po uplynutí hrozby jarných mrazov
ponecháme len jeden výhonok – najsilnejší. 
Po 3. roku od výsadby závisí rez od toho, ako chceme priestorovo vinič formovať. 
Pri formovaní kra „na hlavu“ režeme tak, ako po 1. a 2. roku od výsadby.
Pri formovaní kra „na drôtenke“ (napr.na klasickom Rýnsko – Hesenskom vedení) zrežeme
letorast vo výške asi 80 cm od zeme, pričom po uplynutí hrozby jarných mrazov odstránime
všetky narašené očká od zeme do výšky tesne pod spodným drôtom (cca 60 cm = výška
budúceho kmienika). Zvyšné očká 3-4 (v závislosti od kondície mladého kríka) ponecháme. Ale
POZOR !!! Neponecháme na nich žiadne kvety ako znamenie prvej úrody, pretože vo väčšine
prípadov ker nie je na to ešte dostatočne vyvinutý. Sú však aj prípady,že na viditeľne vitálnom kre
ponecháme jeden strapček hrozna (signálku).
Po 4. roku od výsadby formujeme ker tak, že vytvoríme jedno horizontálne dlhšie rameno (cca
80-100 cm), alebo dve kratšie ramená – doľava aj doprava od stredu hlavy kmienika na úrovni
spodného drôtu, cca po 50 cm. Opäť POZOR !!!
Prvá úroda by nemala presiahnuť hmotnosť 1,0 kg, druhá úroda 25 %-30% z budúcej úrodovej
kapacity viničového kra. Úrodová kapacita kra v produktívnom veku závisí od jeho mohutnosti
formovania na drôtenke.
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Odborný materiál bol vytvorený v rámci projektu
"Komunitná vinica v Rajeckej doline - keď láska k
pôde spája generácie" realizovaného s finančnou
podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

h r o z n o r o d ý

KONTAJNEROVÉ SADENICE

VÝSADBA
Kontajnerované sadenice možno vysádzať od 3.dekády mája do konca sezóny (koniec
októbra). Miesto výsadby by malo byť oslnené celý deň, alebo v horšom prípade min. 80% z
celodennej dávky oslnenia. Na také miesto však vysádzame len ultraskoré odrody.
Jamka pre sadenicu má mať rozmery až 50 x 50 x 50 cm. Ideálne je, keď časť vykopanej
zeminy premiešame s kvalitným substrátom (napr. gazdovský substrát) a kremičitým
pieskom v pomere 1:1:1. Piesok môže byť nahradený perlitom - je to tiež prírodný materiál –
tepelne expandovaná sopečná hornina čadič. Vhodná je aj rašelina, ale len po úprave jej
kyslosti dolomitom!
Ešte predtým, ako vložíme koreňový val do jamky, obstriháme všetky korienky na dne
koreňového valu, aby sme tým podporili okamžitú tvorbu nových koreňových výhonkov. 
Pôda upravená na pôdny substrát, ktorým zasypávame koreňový val sadenice, musí byť veľmi
jemná a suchá, aby bolo okolie koreňového valu po obsypaní pôdou bez vzduchových bublín -
tie umožňujú rozvoj plesní.

Stonka sadenice musí mať v jamke takú
vertikálnu pozíciu, aby bola báza
letorastového výhonku 1-2 cm nad
povrchom terénu. Letorastový výhonok 1-
ročných sadeníc zrežeme na 2 až 3-
očkový čapík. Pri dvoch výhonkoch slabší
z nich zrežeme na spiace očko, ktoré leží
na báze letorastu.
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