Taxon Vitis vinifera Sauvignon
Název t axonu
Vědecký název t axonu
Jména aut orů, kt eří t axon p…

Vit is vinifera Sauvignon
Vit is vinifera
Linné

Odrůda

´Sauvignon´ (Sg)

Český název

Réva vinná pravá

Synonyma (zahradnicky pou…
Aut or

Sauvignon blanc, Fumé blanc, Fehér Sauvignon, Sovinjon
Radek Sot olář (radek_sot ol_@unknown.cz)

Kat egorie

Odrůda

Vnit rodruhové jednot ky

vinifera

Nadřazená kat egorie

Vit is

Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony
Biogeografické regiony - po…

Kult urní původ
jde o st arobylou odrůdu pocházející pravděpodobně z Francie,
odrůda vznikla zřejmě křížením ´Chenin blanc´ x ´Tramín´

Zařazení
Fyt ocenologický původ
Pěst it elská skupina
Život ní forma

původní odrůda
Mošt ová odrůda
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

dle vedení, má bujný růst , t voří mnoho fazochů

Výhony

jednolet é réví je st ředně silné až silné, svět le hnědé, vyzrává
dobře

Pupeny
List y

malé, zahrocené, u báze rozšířené
st ředně velké, okrouhlé, pět ilaločnat é s hlubokými výkroji, bazální
výkroj je lyrovit ý, ot evřený; povrch list u je zprohýbaný, slabě
puchýřovit ý, vespod plst nat ý

Květ enst ví
Květ y
Opylovací poměry
Plody

lat a
oboupohlavné, pět ičet né
Samosprašná
malý, válcovit ý někdy na bázi rošířený, hust ý s krát kou st opkou;
bobule je malá až st řední, kulat á, žlut ozelená, povrch je ojíněný s
t ečkami

Semena
Kůra a borka

t mavě hnědá, hruškovit á, s krat ším zobáčkem
šedé barvy, odlupuje se v pásech

Vyt rvalost

ano

Dlouhověkost

ano

Doba rašení

Na jaře rašící (IV)

Do ba kvetení
Začát ek doby kvet ení

Květ en

Konec doby kvet ení

Červen

Do ba zrání
Začát ek doby zrání
Konec doby zrání

Září
Říjen

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce
Fakt or svět la - poznámka

✓
vyžaduje kvalit ní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Fakt or t epla

t eplé polohy (kukuřičná oblast ), mrazuvzdornost dobrá

Fakt or vody

příliš suché i t ěžší vlhké půdy jsou méně vhodné

Fakt or půdy

nepříliš suché hlinit opísčit é, písčit é i kamenit é půdy

Fakt or půdy - vápnomilný
Fakt or půdy - poznámka

✓
ovlivňujeme podnoží

Agro technické vlastno sti a po žadavky
Vhodnost vedení
Řez
Podnož

st řední i vysoké vedení
na dlouhý t ažeň, snáší i krát ký řez
do vlhčích půd T 5C či SO 4, do sušších CR 2 a Kober 125 AA

Užitné vlastno sti
Použit í
Choroby a škůdci
Plodnost

bílá mošt ová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
st řední odolnost k houbovým chorobám, poškozována obaleči
pozdní, pravidelná (výnos 8-10 t /ha)

Mno žení
Množení
Množení - poznámka
Odrůdy
Popis vína

Roubování
dá se množit i hřížením, dřevit ými řízky i mikropropagací
klony PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67, PE-5/15
vůně vína je ovocná, jemně kořenit á; chuť je t aké ovocná, podobná
odrůdě Müller Thurgau, avšak čast o s "t ravnat ější" dochut í

Doporučená t echnologie vína

jakost ní a přívlast ková bílá vína

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

Grafické přílo hy

V / ZF - V - vinice (řádek 113)

