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Datum staženı́: 22.05.2023
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I. Cíl metodiky 

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout základní ucelené 

informace o racionálním použití nových hnojiv s obsahem kolagenního 

hydrolyzátu v listové výživě révy vinné. Hnojiva byla vyvinuta ve spolupráci 

VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s. 

II. Vlastní popis metodiky 

Metodika je prvním uceleným návodem pro využití listových hnojiv ve vinicích 
ČR. Metodika vychází z aktuálních informací o zásobě živin ve viničních 
půdách a jejich využití révou vinnou v několika posledních ročnících. 
V metodice jsou uvedena základní kritéria pro hodnocení potřeby živin révy 
vinné během vegetace, podle kterých lze postupovat při určování dávky hnojení 
jak základními, tak stopovými živinami. Jsou zde uvedeny konkrétní výsledky 
aplikace nově vyvinutých listových hnojiv, jejichž základem je draselný 
hydrolyzát. Dále jsou uvedeny výhody a konkrétní situace, kdy lze nejlépe 
využít vlastností tohoto typu hnojiva. Tato hnojiva lze použít jak v konvenčním, 
tak v ekologickém způsobu pěstování. 
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1. Zásoba živin ve viničních půdách 

Rozhodující význam pro volbu strategie výživy révy vinné i pro určení 

konkrétních dávek hnojiv má zásoba živin v půdě. Ta podléhá pravidelné 

kontrole, kterou v šestiletých cyklech zajišťuje ÚKZÚZ v rámci 

Agrochemického zkoušení půd. Poslední dostupné údaje jsou z let 2007 – 2012, 

kdy byly analyzovány vzorky viničních půd z 9000 ha vinic. Jeden odebraný 

průměrný vzorek odpovídal přibližně ploše 1 ha. V odebraných vzorcích byla 

stanovena výměnná kyselost a v půdním výluhu (podle Mehlicha 3) obsah 

dostupného P, K, Mg a Ca. Podle obsahu živin jsou půdy analyzovaných vinic 

rozděleny do 5 kategorií od nízké do velmi vysoké zásoby dostupných živin 

(Tab. 1). 

Tab. 1a Kritéria pro hodnocení obsahu fosforu a draslíku ve viničních půdách 

 
Tab. 1b Kritéria pro hodnocení obsahu hořčíku a vápníku ve viničních půdách 

 

 
 

mg/kg půdy 
Obsah živin Fosfor Draslík 

 
Všechny druhy půd lehká střední těžká 

nízký do 55 do 100 do 125 do 180 
vyhovující 51 - 100 101 - 220 126 - 250 181 - 310 
dobrý 101 - 170 221 - 340 251- 400 311 - 490 
vysoký 171 - 245 341 - 500 401 - 560 491 - 680 
velmi vysoký nad 245 nad 500 nad 560 nad 680 

 

 
mg/kg půdy 

Obsah živin Hořčík Vápník 

 
lehká střední těžká lehká střední těžká 

nízký do 80 do105 do 170 do 1000 do 1100 do 1700 
vyhovující 81 - 180 106 - 225 171 - 300 1001 - 1800 1101  2000 1701 - 3000 
dobrý 181 - 320 226 - 365 301 -435 1801 - 2800 2001 -3300 3001 - 4200 
vysoký 321 - 425 366 - 480 436 - 580 2801 - 3700 3301 - 5400 4201 - 6600 
velmi vysoký nad 425 nad 480 nad 580 nad 3700 nad 5400 nad 6600 
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Z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje jsou za optimální 

považovány půdy s vyhovujícím až dobrým obsahem živin. Půdy s vysokým až 

velmi vysokým obsahem živin z dlouhodobého hlediska představují potenciální 

riziko znečištění životního prostředí. 

Okolo 70 % hodnocených vinic se vyznačuje vyhovujícím až dobrým 

obsahem fosforu a draslíku. Naproti tomu byl často zjištěn velmi vysoký obsah 

hořčíku (14,6 %) a zejména vápníku (68,9%), který je dán alkalickým půdním 

substrátem.                                                                                                        

Tab. 2 Průměrný obsah živin a podíl kategorií ve viničních půdách ČR (%) 

Agrochemické vlastnosti viničních půd vybraných pro vývoj a 

testování listových hnojiv se od průměrných hodnot odlišují hlavně nižším pH 

(6,0 proti 7,3), menším průměrným obsahem Ca (4223 proti 9040 mg/kg půdy) 

a příznivějším poměrem K /Mg (1,01 ve srovnání s 0,88). Ve spodním horizontu 

30 – 60 cm se objevuje nízký obsah fosforu a draslíku. 

Uvedené rozdíly mezi průměrným obsahem živin ve viničních půdách 

dle ÚKZÚZ a průměrem testovaných vinic pro svrchní (0 – 30 cm) a spodní 

horizont (30 – 60 cm) jsou přehledně znázorněny v grafech 1a – 1d. 

Obsah živin P K Mg Ca 

mg/kg půdy 100 303 345 9040 
Podíl kategorií % 

    nízký 18,4 3,8 2,6 0,7 
vyhovující 41,3 34,8 19,9 5,4 
dobrý 30,5 42,6 41,2 10,1 
vysoký 7,4 19,5 21,8 14,8 
velmi vysoký 2,4 2,8 14,6 68,9 
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Graf 1a Průměrný obsah fosforu ve viničních půdách  

 

Graf 1b Průměrný obsah draslíku ve viničních půdách 
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Graf 1c Průměrný obsah hořčíku ve viničních půdách 

 

Graf 1d Průměrný obsah vápníku ve viničních půdách 
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Obsah stopových prvků v půdách se zpravidla nestanovuje, zjišťuje se 

jen ve specifických případech, např. při opakovaném nedostatku některého 

prvku v rostlinách. Vybrané vinice se vyznačovaly vysokým obsahem mědi a 

středním obsahem manganu a železa v obou horizontech. Obsah zinku byl 

vysoký ve svrchním a střední ve spodním horizontu (tab. 3, graf 2). Avšak u 

všech stopových prvků byla pozorována značná variabilita mezi jednotlivými 

vinicemi. 

Tab. 3 Kritéria pro hodnocení obsahu stopových prvků ve viničních půdách  

(mg/kg půdy) 

 
Graf 2 Průměrný obsah stopových prvků v půdách jihomoravských vinic 

 
nízký střední vysoký 

měď  do 0,8 0,8 - 2,7 nad 2,7 
zinek do 1,0 1,1 - 2,5 nad 2,5 
mangan do 10 10,1 - 100 nad 100 
železo do 8,0 8,1 -75 nad 75 
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2 Hodnocení obsahu živin v listech 2 odrůd révy vinné pěstované na 
vinicích se známou zásobou živin v půdě 

Dostatečná zásoba živin v půdě je základním předpokladem k dosažení 

příznivého výživného stavu pěstovaných rostlin, nikoli však jeho zárukou. To je 

dáno řadou vnějších i vnitřních faktorů, které ovlivňují příjem živin. Kromě 

obsahu jednotlivých živin v půdě a jejich vzájemného poměru k vnějším 

faktorům patří např. hodnota pH, obsah organické hmoty v půdě, teplota a 

množství dostupné vody. Za nejvýznamnější vnitřní faktory lze považovat 

druhové a odrůdové rozdíly, aktuální výživný stav a vývojovou fázi. 

Potřeba jednotlivých živin se během vegetace mění. Rašení a počáteční 

růst se uskutečňuje na úkor zásobních látek uložených ve dřevě a kořenech. 

Příjem živin kořeny nabývá na významu s růstem teploty půdy, tj. až po 

dosažení 15 °C ve spodním horizontu. To obvykle nastává v první dekádě 

června a přibližně odpovídá době kvetení. 

Maximální příjem dusíku nastává asi 3 týdny po začátku kvetení, pak 

opět v době dozrávání. Od sklizně hroznů až do opadu listů je přijatý N 

využíván k tvorbě zásobních látek. Zvýšená potřeba fosforu se objevuje na 

počátku kvetení a na konci zrání. Asi 60 % draslíku réva vinná přijímá v období 

mezi kvetením a zaměkáním bobulí. Po zaměkání je dobře pohyblivý draslík 

translokován z listů především do vyvíjejících se bobulí, po sklizni do dřeva. 

Největší potřeba hořčíku je před začátkem kvetení. 

Pro hodnocení výživného stavu byly vybrány 2 tradiční odrůdy – 

Ryzlink rýnský a Rulandské modré. Na vybraných vinicích byl hodnocen obsah 

živin v čepelích a řapících listů v rozhodujících fázích vývoje, tj. na počátku 

kvetení, v době zaměkávání bobulí a na počátku zrání. Vzorky listů pro analýzu 

byly odebrány standardním způsobem, tzn. listy stojící proti vyvíjejícímu se 

hroznu.  
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Obr.1 Způsob odběru listů pro analýzu podle FA Geisenheim 

Tab. 4a Kritéria pro hodnocení obsahu živin v sušině řapíků listů révy vinné 

(převzato z publikace P. Pavlouška „Pěstování révy vinné“ (Grada 2011)). 

 
 
 

 
velmi nízký nízký optimální vysoký velmi vysoký 

N (%) < 1,3 1,3 - 2,25 2,25 - 2,75 2,75 - 3,5 ˃ 3,5 
N/K   1,0 - 1,9 1,9 - 2,4                     2,4 - 5,5 
P (%) < 0,1 0,1 - 0,19 0,19 -  0,24 0,24 - 0,8 ˃ 0,8 
K (%) ˂ 0,8 0,8 - 1,2 1,2 - 1,4 1,4 - 3,0 ˃ 3,0 
Ca (%) ˂ 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5,0 ˃ 5,0 
Mg (%) ˂ 0,1 0,1 - 0,25 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 ˃ 1,0 
K/Mg  ˃7,0 3,5 - 7,0                      <3,5 

      Fe (mg/kg) < 60 
 

60 – 300 ˃ 300 
 Cu (mg/kg) < 6 

 
6 – 20 ˃ 20 

 Zn (mg/kg) < 25 
 

25 – 60 ˃ 60 
 Mn (mg/kg) < 30 

 
30 – 300 ˃ 300 

 B (mg/kg) < 25 
 

25 – 40 ˃ 40 
 Mo (mg/kg) < 0,15 

 
0,15 – 0,30 ˃ 0,30 
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Tab. 4b Kritéria pro hodnocení obsahu živin v sušině čepelí listů révy vinné 

 
Odlišení listových čepelí a řapíků umožňuje přesnější hodnocení 

výživného stavu než analýza celých listů. Zatímco obsah živin v čepelích 

představuje jejich pevnou vazbu do struktur listu, aktivní metabolismus a 

případné zásoby. Množství živin zjištěné v řapících je ukazatelem jejich pohybu 

uvnitř rostliny. Avšak ani toto rozdělení neumožňuje odlišení transportu 

přijatých živin z kořenového systému do listů od translokace metabolitů z listů 

do cílových orgánů (tj. rostoucích částí a hroznů). 

Dosažené výsledky a z nich plynoucí potřeba doplňkové listové výživy 

jsou přehledně shrnuty v jednotlivých grafech. Vedle vlastního obsahu živin je 

vyznačeno jejich optimální rozpětí v době kvetení a zaměkání. Chybové úsečky 

znázorňují minimální a maximální obsahy živin zjištěné pro dané odrůdy a 

testovaný soubor vinic. 

 
Silný nedostatek Nedostatek Optimum Nadbytek Silný nadbytek  

N (%) < 1,3 1,3 - 2,25 2,25 - 2,75 2,75 - 3,5 ˃ 3,5 
      kvetení 

  
2 - 3 

        zaměkání 
  

1 – 1,7 
  P (%) < 0,1 0,1 - 0,19 0,19 -  0,24 0,24 - 0,8 ˃ 0,8 

K (%) ˂ 0,8 0,8 - 1,2 1,2 - 1,4 1,4 - 3,0 ˃ 3,0 
N/K    2,4 – 5,5 1,9 – 2,4 1,0 – 1,9 
Ca (%) ˂ 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5,0 ˃ 5,0 
Mg (%) ˂ 0,1 0,1 - 0,25 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 ˃ 1,0 
K/Mg ˃ 7,0 3,5 - 7,0 < 3,5 

      Zn (mg/kg)  < 15 15 - 25 25 – 60 60 - 200 ˃ 200 
B (mg/kg) < 15 15 - 25 25 – 40 40 - 300 ˃ 300 
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Graf 3a Obsah dusíku v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 

 
Graf 3b Obsah fosforu v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 
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Graf 3c Obsah draslíku v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 

 
Graf 3d Obsah vápníku v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 
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Graf 3e Obsah hořčíku v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 

 

Graf 3f Obsah zinku v listech 2 odrůd révy vinné v průběhu vegetace 
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Obsah dusíku v čepelích listů se pohyboval na horní hranici optimální 

koncentrace. Obsah v řapících listů byl ve všech případech nízký až velmi 

nízký. (Tomuto hodnocení odpovídal i poměr N/K). 

S výjimkou klesajícího obsahu v čepelích Ryzlinku rýnského v době 

zaměkání a zrání byl ve všech ostatních případech pozorován nadbytek fosforu. 

Průměrný obsah draslíku v čepelích listů Ryzlinku rýnského se 

pohyboval na spodní hranici optimální koncentrace. Jeho vyšší obsah v čepelích 

odrůdy Rulandské modré byl provázen větší variabilitou mezi jednotlivými 

vinicemi. Vypočtený poměr N/K signalizoval nedostatek K u obou odrůd na 

počátku kvetení. Naproti tomu vysoký obsah K v řapících svědčil o intenzivním 

transportu ve všech vývojových fázích. 

Na počátku kvetení se obsah hořčíku v čepelích listů obou odrůd 

pohyboval okolo spodní hranice optimálního obsahu. V průběhu vegetace slabě 

stoupal u Ryzlinku rýnského, rychleji se zvyšoval v případě Rulandského 

modrého. Obě odrůdy se vyznačovaly relativně vysokým a stále rostoucím 

obsahem Mg v řapících. 

Relativně nízký obsah vápníku v čepelích i řapících listů byl pozorován 

na počátku kvetení. V průběhu další vegetace se postupně zvyšoval, rychleji u 

řapíků. 

Obsah stopových prvků v řapících a čepelích listů i hodnocení 

výživného stavu je ovlivněno jejich pohyblivostí ve floému. Obecně k nejméně 

pohyblivým prvkům patří mangan a železo, relativně pohyblivé jsou bór, měď a 

zinek. Spolehlivá hodnotící kritéria (tab. 4a, 4b) pro řapíky (B, Cu, Fe, Mn, Zn) 

a čepele listů (B, Zn) jsou dostupná pro fázi kvetení a zaměkání bobulí 

(Pavloušek, 2011). Průměrný obsah jednotlivých mikroelementů se zpravidla 

pohyboval uvnitř intervalu pro optimální koncentrace, avšak byly pozorovány 

významné rozdíly mezi jednotlivými stanovišti. 
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Nedostatek bóru se objevil u 30 % vinic v době zaměkání bobulí, jeho 

nadbytek u 20 % vinic v obou vývojových fázích. V řapících byl pozorován jen 

optimální obsah nebo nadbytek B. 

V obou vývojových fázích se obsah manganu v čepelích pohyboval 

v širokém rozpětí od 35 do 369 mg/kg sušiny, u Ryzlinku rýnského  

na 1 stanovišti jeho množství překračovalo hodnotu 600 mg/kg. Vzhledem 

k malé pohyblivosti ve floému se v 30 % případů objevil nízký obsah Mn 

v řapících, častěji u Rulandského modrého a v době kvetení. 

Používání měďnatých přípravků v ochraně proti houbovým chorobám 

se projevilo v postupném zvyšování obsahu mědi v listech od optimálního 

množství v době kvetení až k jeho nadbytku v pozdějších fázích vegetace, 

konkrétně od 7 do 63 mg Cu/kg sušiny řapíků. V čepelích byl obsah Cu 

mnohem vyšší, okolo 400 mg. 

Vzhledem k velmi omezené pohyblivosti ve floému byl obsah železa 

v řapících obou odrůd na všech stanovištích a ve všech vývojových fázích velmi 

nízký, jen okolo 30 mg/kg. 

Největší rozdíly byly zjištěny v obsahu zinku. V době kvetení se 

objevil nízký obsah u 30 % řapíků listů. Značné rozdíly v obsahu Zn v čepelích, 

pohybující se od silného nedostatku (50 %) až po jeho nadbytek (30 %), byly 

pozorovány mezi jednotlivými vinicemi. Z obou sledovaných odrůd se jako 

citlivější jevilo Rulandské modré. 

Obdobné výsledky byly získány i v následujícím vegetačním období. 

Jedná se zejména o častý nedostatek draslíku, zinku a někdy i hořčíku v době 

kvetení stejně jako o velmi nízký obsah železa v řapících v průběhu celé 

vegetace. 
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3. Složení přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu 
Hycol K+víno a Hycol Evíno pro listovou výživu révy vinné 

Východiskem pro návrh složení obou přípravků byla zásoba živin 

v půdě, výsledky analýzy listů (čepelí a řapíků) během vegetace, potřeba 

jednotlivých živin během ontogenetického vývoje a v případě Hycolu Evíno i 

požadavky na přípravky určené k použití v ekologickém zemědělství. 

Základem hnojiva je draselný kolagenní hydrolyzát tj. směs volných 

aminokyselin a oligopeptidů o molekulové hmotnosti 500 – 700, který se 

získává alkalickou hydrolýzou postružin a okyseluje na hodnotu pH 5,5 – 7,0. 

Přítomnost tohoto hydrolyzátu určuje příznivé užitné vlastnosti hnojiva, 

zejména: 

– Přilnavost k povrchu listu – aplikované živiny nesmyje drobný krátký 

déšť 

– Hygroskopičnost – schopnost poutat vzdušnou vlhkost, která (zejména 

s poklesem okolní teploty) rychle obnovuje vlhký film na povrchu listů 

umožňující vlastní příjem živin  

– Schopnost vázat či chelatovat stopové prvky – přítomnost přírodních 

chelátů výrazně zlepšuje příjem Fe i ostatních stopových prvků. 

Obsah živin: 

– Dusík (min. 5,5 %) je obsažen v organické formě (aminokyseliny a 

oligopeptidy), zčásti i ve formě amidické a dusičnanové 

– Draslík (min. 2 – 2,2 % K2O)  

– Hořčík (min. 1,5 % MgO, ekologická verze min. 0,5 %) 

– Zinek (0,3 %, ekologická verze 0,2 %) ve formě komplexů 

s aminokyselinami a peptidy 
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– Železo (0,08 – 0,1 %) ve formě velmi dobře přijímaných komplexů 

s aminokyselinami a peptidy 

– další stopové prvky B, Mn, Mo v množství menším než 0,1 %, opět ve 

formě komplexů s peptidy 
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4. Hodnocení účinku přípravků pro listovou výživu révy vinné  
(Hycol K+víno) a jeho ekologické verze (Hycol Evíno) na výnos a kvalitu 
hroznů 

Ověření účinku připravených hnojiv bylo realizováno ve 

spolupracujících podnicích a vlastní hodnocení výnosu a kvality získaných 

hroznů probíhalo v Ústavu vinohradnictví a vinařství na zahradnické fakultě 

Mendelovy univerzity v Lednici. První aplikace přípravku Hycol K+ víno v roce 

2012 byla provedena na počátku kvetení, poté 2 x opakována s odstupem 14 

dnů, vždy společně s přípravky na ochranu proti houbovým chorobám. 

Při sklizni byla hodnocena hmotnost 20 náhodně odebraných hroznů a 

50 bobulí. U 10 keřů byl zjištěn počet hroznů na keř. Ze získaných údajů byla 

vypočtena průměrná hmotnost hroznů na keř. Analýza rozptylu neprokázala 

statisticky významný vliv odrůdy, lokality ani ošetření na většinu těchto 

kvantitativních ukazatelů. Na hranici 95% průkaznosti se pohyboval vliv na 

odrůdově podmíněnou délku třapiny (tj. velikost hroznu), který by v konečném 

důsledku mohl vést k tvorbě hustějších hroznů. 

Mnohem významnější byl vliv aplikace Hycolu K+víno na hlavní 

kvalitativní ukazatele sklizených hroznů: cukernatost (°NM), pH moštu, obsah 

titrovatelných kyselin (g/l moštu) a vzájemný poměr kyseliny vinné a jablečné. 

Vyšší cukernatost moštu byla zjištěna ve většině hodnocených případů, avšak 

rozdíly nebyly statisticky průkazné. Její snížení bylo pozorováno pouze ve 2 

případech u odrůdy Rulandské modré. Za velmi významný výsledek lze 

považovat vysoce průkazný vliv na hodnotu pH. V posledních letech je možné 

se setkat s velmi vysokými hodnotami pH moštu, které mohou negativně 

ovlivňovat kvalitu moštu a z něho vyrobeného vína. Hodnota pH zjištěná po 

aplikaci listové výživy byla statisticky průkazně nižší a pohybovala se v rozmezí 

příznivém pro výrobu kvalitních vín. 
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Tab. 5 Vliv listové aplikace Hycolu K+víno na kvalitativní vlastnosti hroznů 

Pro obě testované odrůdy je charakteristický geneticky daný vyšší 

obsah kyselin. Po aplikaci listové výživy došlo ve všech případech ke snížení 

obsahu titrovatelných kyselin. Vysokou průkaznost vlivu ošetření prokázala také 

statistická analýza. 

Vysoký obsah titrovatelných kyselin může být v mnoha ročnících 

problematický. V tomto pokusu byl po aplikaci listového hnojiva dosažen zcela 

harmonický obsah (titrovatelných kyselin), který je pozitivní pro kvalitu hroznů. 

 
Graf 4 Vliv listové aplikace přípravku Hycol K+víno na obsah kyselin v moštu 

 

 
Ryzlink rýnský Rulandské modré 

Cukernatost (°NM) 
  kontrola 20,97 ± 0,61 23,71 ± 1,71 

Hycol K+ 21,43 ± 0,63 23,02 ± 2,10 

   pH moštu 
  kontrola 3,18 ± 0,06 3,28 ± 0,13 

Hycol K+ 3,11 ± 0,08 3,22 ± 0,14 
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Aplikace listové výživy ovlivnila také obsah kyseliny jablečné. Obsah 

kyseliny jablečné je dán, mimo jiné, lokalitou a zelenými pracemi provedenými 

ve vinici, a proto existuje i významná interakce mezi lokalitou a ošetřením. I 

když ve většině variant byl obsah kyseliny jablečné nižší, vždy se pohyboval 

v optimálních hodnotách a neovlivnil negativně kvalitu hroznů. Poměr kyseliny 

vinné a jablečné se téměř ve všech variantách pohyboval v optimálním rozmezí 

pro kvalitu hroznů, tzn. 2 - 3. 

Účinek aplikace varianty hnojiva určené pro ekologické pěstování 

Hycol Evíno byl hodnocen v roce 2013 u 2 odrůd (Chardonnay, Pálava) 

pěstovaných každá na odlišném stanovišti. 

Silnější výskyt padlí po opakované aplikaci listové výživy u odrůdy 

Chardonnay se negativně projevil ve snížení hmotnosti hroznu a tím významně 

ovlivnil i celkově nižší hmotnost hroznů na keř. Naproti tomu stejným 

způsobem ošetřovaná odrůda Pálava se vyznačovala velmi dobrým zdravotním 

stavem, vyšší hmotností sklizených bobulí i hroznů, což se projevilo zvýšením 

celkové produkce hroznů na keř téměř o 12 %. Zvýšení výnosu bylo statisticky 

průkazné. 
Vliv na kvalitativní ukazatele byl analogický použití přípravku pro 

standardní způsob pěstování. S výjimkou nižší cukernatosti u (padlím napadené) 

odrůdy Chardonnay listová aplikace Hycolu Evíno významně zlepšovala 

všechny hodnocené ukazatele kvality moštu (Tab. 6). Snížení hodnoty pH moštu 

u obou odrůd je důležité z pohledu optimálního uvolňování aromatických látek 

v průběhu kvašení. Vedle příznivého obsahu titrovatelných kyselin, obsahu a 

vzájemného poměru kyseliny vinné a jablečné (Graf. 5) se jedná o množství 

asimilovatelného dusíku. 
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Tab. 6 Vliv listové aplikace Hycolu Evíno na kvalitativní vlastnosti hroznů  

2 odrůd v ekologickém systému pěstování 

Celkové hodnocení: 

Aplikace listové výživy prokázala velmi významný vliv na hodnotu pH 

a na obsah a strukturu organických kyselin v hroznech. Dosažená zjištění jsou 

velmi významná pro kvalitu vína. Za optimální je možné považovat hodnotu pH 

v rozsahu 3,1-3,3, maximálně 3,4. Hodnoty nižší nebo výrazně vyšší představují 

významná potenciální rizika pro kvalitu moštu a vína. Velký význam má 

hodnota pH u bílých odrůd, protože v prostředí moštu s pH 3,1 - 3,4 dochází 

k optimálnímu uvolňování aromatických látek do kvasícího moštu a vede 

k tvorbě bílých vín s výrazným květinovým a ovocným aroma. Stabilita barviv u 

červených vín je nižší a taniny se stávají nerozpustnými. Hodnota pH je proto 

při stanovení termínu sklizně klíčová. Umožní vinaři dokonale naplánovat 

technologický postup výroby vína a označit všechna rizika, se kterými se je 

možné díky hodnotě pH moštu setkat. Titrovatelné kyseliny v moštu berou  

v úvahu všechny typy volných kyselin, a to jak anorganické kyseliny, jako je 

např. kyselina fosforečná, tak hlavní organické kyseliny. V České republice se 

titrovatelné kyseliny vyjadřují jako g/l kyseliny vinné. Hlavními organickými 

 
Chardonnay Pálava 

Cukernatost (°NM) 
  kontrola 21,97 17,50 

Hycol E 21,53 18,67 

   pH moštu 
  kontrola 3,14 3,33 

Hycol E 3,10 3,28 
   
Asimilovatelný N (mg/l moštu)   
Kontrola 252,0 306,7 
Hycol E 303,0 380,7 
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kyselinami v hroznech jsou kyselina vinná a jablečná. Kyselina vinná je 

nejsilnější kyselina v hroznech a je zodpovědná za kyselou, ostrou chuť 

v hroznech a víně. Kyselina jablečná je kyselina, která poskytuje hroznům a 

vínu „zelenou chuť“, s ostrými, hrubými, nezralými tóny. 

Aplikace listové výživy vedla k nižším hodnotám pH, což má obrovský 

význam pro vinaře. Často i nižší pH o 0,1 nebo 0,2 je důležité pro kvalitu 

vyrobeného vína. Díky reakci draslíku s kyselinou vinnou dochází ke snížení 

obsahu kyseliny vinné a tím také titrovatelných kyselin.  

Výživa vinic v České republice draslíkem je velmi nevyrovnaná. 

Existuje vysoký podíl vinic, ve kterých je prokázaný nedostatek draslíku. Vína 

vyrobená z hroznů z těchto vinic mají ostrou a hrubou kyselinu a většinou nižší 

extrakt vína. Rychlejší dostupnost draslíku listovou výživou je v tomto směru 

důležitá. 

Navržené listové hnojivo je proto prospěšné pro kvalitu hroznů. 

Listovou výživu bude ideální směřovat především mezi odrůdy s vyšším 

obsahem kyselin v hroznech, kam patří: Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, 

Rulandské bílé, Chardonnay, Veltlínské zelené, Hibernal, Malverina, 

Neuburské, Rulandské modré, Frankovka, André, Cabernet Sauvignon, Laurot, 

Cerason a další. 
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5. Využití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu 
v listové výživě révy vinné 

Rozhraní mezi vnitřními pletivy listu a okolním prostředím tvoří pokožka 

(epidermis), která je pokryta kutikulou (Obr. 2).  Hlavní funkcí kutikuly je 

ochrana rostlin proti ztrátám vody a úniku metabolitů z vnitřních pletiv. 

Důležitou součást pokožky tvoří průduchy, které jsou umístěny převážně na 

spodní straně listů. Jejich hlavní funkce spočívá v zajištění výměny plynů (CO2, 

H2O, NH3, NOx, SO2), význam pro příjem živin je omezený. 

 

 
Obr. 2 Schéma stavby listu 

Průnik látek z povrchu do nitra listu je pasivním procesem, který je řízen 
koncentračním gradientem. Syntetické látky (pesticidy) mohou difundovat 
kutikulou tzv. lipofilní cestou, kdy míra propustnosti je charakterizována 
velikostí dané molekuly a její rozpustností ve voskové vrstvě kutikuly. 
Propustnost kutikuly pro tyto látky je ovlivněna teplotou. Naproti tomu iontové 
sloučeniny (většina aplikovaných živin) pro svůj prostup přes kutikulu využívají 
polární póry, které jsou vyplněné vodou. Difuse touto cestou je výrazně 
ovlivněna vzdušnou vlhkostí. Působení okolní teploty je nepřímé, ovlivňuje 
dobu pro příjem živin nezbytného ovlhčení listu.  Voda a další malé nepolární 
molekuly (např. močovina) mohou využívat jak lipofilní tak polární cestu. 
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Snížením povrchového napětí aplikovaných roztoků přídavkem vhodného 
smáčedla dochází k významnému zkrácení doby průniku živin do listu. 
Po průniku kutikulou se příjem živin stává aktivním procesem – probíhá proti 
koncentračnímu gradientu a za spotřeby metabolické energie. Rychlost příjmu 
živin do buněk listu je ovlivněna mnoha vnitřními i vnějšími faktory.  Příjem 
foliárně aplikovaných živin je vyšší u mladých rostlin, snižuje se v průběhu 
stárnutí listů, které je provázeno poklesem metabolické aktivity, uvolňováním 
živin z vakuol a cytoplasmy a zvětšováním tloušťky kutikuly. Obecně platí pro 
vstup zředěných roztoků živin do buněk listů několik zásad: 
− Rychleji jsou přijímány malé molekuly v porovnání s velkými 
− Nenabité molekuly jsou lépe přijímány než ionty, jednomocné ionty lépe 

než dvojmocné či trojmocné 
− Kationy vstupují do listu rychleji než aniony 
− Se stoupající koncentrací aplikovaného roztoku se rozdíly mezi 

jednotlivými typy molekul zmenšují a zvyšuje se vliv koncentračního 
gradientu. 

Další využití přijatých živin závisí na jejich pohyblivosti ve floému (tj. v živých 
vodivých pletivech). Málo pohyblivé živiny zůstávají trvale na místě svého 
příjmu do buněk. V případě přípravků řady Hycol se jedná o Mn a Fe.  
Pohyblivé živiny mohou být později remobilizovány a transportovány ze 
stárnoucích pletiv na nové místo spotřeby.  

Nedostatek, resp. nízký obsah hlavních biogenních živin se projeví snížením 
výnosu. Důsledky omezené dostupnosti stopových živin jsou méně nápadné. 
Nejdříve dochází ke snižování obsahu deficitní živiny v hroznech a/nebo 
zhoršování požadovaných kvalitativních parametrů. Teprve silný nedostatek 
některé ze stopových živin vyvolává/může vyvolat výnosovou depresi. 
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Hlavním zásady pro uplatnění listové výživy u révy vinné: 
1. Rozhodujícím zdrojem všech živin pro růst a vývoj vinného keře i tvorbu 

kvalitních hroznů je půdní zásoba. Při určení dávky hnojiv pro základní hnojení 

je třeba vycházet z výsledků agrochemického zkoušení půd, které v 

pravidelných, zpravidla šestiletých, intervalech zajišťuje ÚKZÚZ. V rámci 

zkoušení půd je stanovena hodnota pH, obsah přístupného fosforu, draslíku a 

hořčíku a potřeba vápnění. Z hlediska racionální výživy révy vinné je užitečná 

znalost obsahu přístupných stopových prvků v půdě. Pokud již není k dispozici, 

lze doporučit jednorázové stanovení jejich obsahu v půdách vinic. 

 

2. Základní roční dávka živin je závislá na předpokládaném výnosu hroznů a 

současně je ovlivněna konkrétní odrůdou. Potřeba jednotlivých makroelementů i 

mikroelementů se mění v průběhu vegetačního období (obr. 3). Přesný popis 

vývojových fází, který přispívá k určení optimální doby aplikace jednotlivých 

pěstitelských opatřenívčetně listové výživy uvádí fenologická stupnice (BBCH). 

 

 
Obr. 3 Příjem makroprvků během vegetačního období (CRESPY, 2007) 
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Tab. 7 Fenologická stadia u révy vinné podle BBCH - stupnice 
BBHC - kód Popis fenologického stádia 
Makrostadium 0 Rašení 
00 Vegetační klid: zimní očka jsou tvarovaná špičatě až zakulaceně podle 

odrůdy a zbarveny světlehnědě až tmavohnědě. Šupiny jsou podle odrůdy 
více méně uzavřené. 

01 Začátek nadýmání oček: očka se začínají uvnitř pupenových šupin 
zvětšovat. 

03 Konec nadýmání oček – očka jsou nadmutá, ale ne ještě zelená. 
05 Vlnaté stádium. Vlnaté hnědě lemované vlásky jsou zřetelně patrné. 
07 Začátek rašení oček – zelené špičky výhonů jsou pozorovatelné. 
09 Rašení oček – zelené špička výhonů jsou zřetelně viditelné. 
Makrostádium 1 Vývoj listů 
11 První list je rozvinutý a odkloněný od letorostu. 
12 Dva listy jsou rozvinuté. 
13 Tři listy jsou rozvinuté. 
14 4 listy 
15 5 listů 
16 6 listů 
19 9 a více listů 
Makrostádium 5 Objevení základů květů 
53 Květenství jsou zřetelně rozeznatelná. 
55 Květenství se zvětšují, jednotlivé květy jsou hustě stlačeny. 
57 Květenství jsou úplně vyvinutá, jednotlivé květy se roztahují. 
Makrostádium 6 Kvetení 
60 První čepičky se uvolňují od základů květů. 
61 Začátek kvetení: 10% květních čepiček je shozeno. 
63 Předkvetení: 30% květních čepiček je shozeno. 
65 Plné kvetení: 50% květních čepiček je shozeno. 
68 80% květních čepiček je shozeno. 
69 Konec kvetení. 
Makrostádium 7 Vývoj plodů 
71 Nasazování plodů: semeník se začíná zvětšovat 
73 Bobule jsou ve velikosti broku: hrozny začínají viset. 
75 Bobule jsou ve velikosti hrášku : hrozny visí. 
77 Začátek uzavírání hroznů. 
79 Konec uzavírání hroznů. 
Makrostádium 8 Zrání plodů 
81 Začátek zrání: bobule se začínají zesvětlovat, tzn. začínají se vybarvovat. 
83 Vybarvování bobulí. 
85 Zaměkání bobulí. 
89 Plná zralost (sklizňová zralost). 
Makrostádium 9 Nástup vegetačního klidu 
91 Období po sběru, ukončeno vyzrávání dřeva. 
92 Začátek vybravování listů. 
93 Začátek opadu listů. 
95 50% listů je opadlých. 
97 Konec opadu listů. 
99 Stadium vhodné k posklizňovému ošetření. 
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3. V celém systému hnojení révy vinné má listová výživa doplňkový 

charakter. Především umožňuje zajistit adekvátní výživu stopovými prvky a do 

určité míry i hořčíkem. Dále se využívá k překonání dočasného nedostatku živin 

v době zhoršených podmínek pro příjem z půdy (např. v období sucha). 

4. První aplikace přípravku Hycol K+víno nebo jeho ekologické verze Hycol 

Evíno by měla být provedena ve fenofázi nasazování plodů (BBCH 71). V této 

vývojové fázi listy révy vinné se vyznačují nízkým obsahem živin, hlavně K, 

Mg a některých stopových prvků. Doporučená dávka hnojiva 5 l/ha zajistí 

především dostatek Zn, který je důležitý pro kvalitní odkvetení. 

5. V době kvetení je vhodné provést odběr vzorků listů k provedení jejich 

chemické analýzy a určení výživného stavu. Pro vytvoření průměrného vzorku 

se odebírá list stojící proti 1. 2. nebo 3. hroznu, při čemž odběrovou zónu tvoří 

1. až 3. letorost. Další aplikace listových hnojiv může pak být modifikována 

podle získaných výsledků. 

6. Opakovaní aplikace listové výživy se provádí společně s vhodnými 

přípravky na ochranu rostlin zpravidla 3 x během vegetace, přibližně 

v 14denním intervalu. Doporučená dávka hnojiva je vždy 5 l/ha, přičemž způsob 

aplikace by měl přednostně odpovídat požadavku na ochranu. 

7. Z hlediska optimálního příjmu živin pro vlastní aplikaci listové výživy 

jsou nejvhodnější ranní nebo podvečerní hodiny s vyšší vzdušnou vlhkostí, nižší 

teplotou, bez větru a deště. Při společné aplikaci s přípravky na ochranu rostlin 

je nutné nejdříve ověřit jejich vzájemnou mísitelnost. Při dalším postupu (např. 

volba vhodných trysek) je třeba dodržet požadavky na aplikaci použitého 

pesticidu. 
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III. Srovnání „novosti postupů“ 

Jedná se o první zpracování ucelené metodiky pro použití listové 

výživy u révy,vinné kterému předcházel aplikovaný výzkum zaměřený na 

zahájení výroby specifických listových hnojiv. V metodice jsou uvedeny 

všechny nezbytné podklady pro kvalifikované rozhodování o použití listové 

aplikace živin. Zahrnují kritéria pro hodnocení dostupné zásoby hlavních i 

stopových živin v půdě jako předpokladu pro určení dávky hnojiv pro základní 

hnojení. Použitá kritéria pro hodnocení výživného stavu révy vinné vycházejí 

z výsledků chemické analýzy listů (čepelí a řapíků) v rozhodujících fázích 

vývoje. Dále je uveden popis vlastností nově vyvinutých hnojiv s obsahem 

kolagenního hydrolyzátu Hycol K+víno a Hycol Evíno. Příklady praktického 

použití obou hnojiv jsou výsledkem jejich aplikace na jihomoravských vinicích 

se standardním nebo ekologickým systémem pěstování. 

IV. Popis uplatnění certifikované metodiky 

Metodika použití listových hnojiv s obsahem draselného kolagenního 

hydrolyzátu pro výživu révy vinné bude určena odborné veřejnosti zabývající se 

produkcí hroznů. Hlavním uživatelem bude výrobce a dodavatel obou typů 

hnojiv (GM CHEMIE s.r.o., Komárov). Metodika bude v písemné formě dána 

k dispozici při prodeji hnojiv a dále šířena na pořádaných prezentacích a  

seminářích. V elektronické podobě bude zveřejněna na webových stránkách 

výrobce a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.. 

V. Ekonomické aspekty 

Náklady na zavedení postupu listové výživy a využití nových hnojiv 

s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu uvedeného v metodice zahrnují 

pouze cenu použitých foliárních hnojiv, která je srovnatelná nebo nižší než 
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obdobné přípravky na trhu ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že aplikace přípravků 

pozitivně ovlivňuje především kvalitativní ukazatele sklizených hroznů, je 

obtížné přímé hodnocení ekonomického přínosu. Ten se výrazněji projeví až ve 

zvýšené kvalitě vyrobeného vína a pro hlavního uživatele v případném nárůstu 

množství prodaných hnojiv. 
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