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azot. W fazie inten sywnego wzrostu latorośli krze wy zu-
żywają połowę ilości wody pobieranej z gleby podczas 
ca łego okresu wegetacji. Optymal ną temperaturą powie-
trza w tym okresie jest 20–25°C w dzień i minimum 12°C 
w nocy. W czerw cu zaczynają wyrastać z pąków letnich 
pasierby. Zbyt silny wzrost pasierbów wskazu je na nie-
dostateczne obciążenie krzewu liczbą latorośli i owoco-
stanów. Na właściwe obciążenie krze wu wskazuje umiar-
kowany wzrost latorośli i słaby rozwój pasierbów. Częste 
i silne wiatry wpływają hamująco na wzrost części ziel-
nych krzewu. Intensywny wzrost latorośli, zależnie od wa-
runków klimatycznych w danym rejonie, trwa co najmniej 
do połowy sierpnia.

Kwitnienie
Faza ta trwa krótko (7–16 dni) i ma miejsce w okresie 

intensywnego wzrostu latorośli. Konkurencyj ność dwóch 
faz przebiegających równolegle jest niekorzystna. Więk-
szość pokarmów pobranych przez korzenie i wytworzo-
nych w procesie asymilacji zostaje zuży ta przez silnie ros-
nące latorośle. Niedobór pokarmów i wody w glebie, 
jak również niedostatek ciepła i światła, wpływają nieko-
rzystnie na efektywność kwitnie nia. Najkorzystniejsza jest 
tem peratura w granicach 20–25°C, przy umiarkowanej 
wilgotności powietrza. Temperatura poniżej 15°C i opady 
deszczu przedłuża ją kwitnienie i pogarszają jego efektyw-
ność. Prawidłowy prze bieg kwitnienia decydująco wpły wa 
na wielkość i jakość plonu owoców w danym roku. 

Dodatni wpływ na efektywność kwitnienia mają:
właściwe nawożenie gleby,
nawadnianie winnicy w przy padku suszy,
dokarmianie dolistne tuż przed kwitnieniem,
optymalne nasłonecznienie (dobre stanowisko i równo-
mier ne rozmieszczenie pędów na rusztowaniu),
wybór wysokiego lub średnio wysokiego sposobu for-
mowania krzewów,
wybór form krzewów o więk szej liczbie pni i ramion 
wielolet nich (drewno wieloletnie pełni funkcję spiżarni 
składników po karmowych),
szczepienie odmian, które tego zabiegu wymagają, na 
wy branych podkładkach poprawia jących efektywność 
kwitnienia,
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Odmiany winorośli i ich dobór

Kryteria doboru odmian

W ostatnich kilku latach obserwuje się w Polsce szyb-
ki przyrost powierzchni upraw winorośli, zwłaszcza od-
mian winiarskich. Zdecydowana większość najczęściej
sadzonych w Polsce odmian należy do grupy tzw. mie-
szańców złożonych. Odmiany te dobrze znoszą trudniej-
sze warunki polskiego klimatu, a jednocześnie prezen-
tują wystarczająco wysoką jakość konsumpcyjną owo-
ców oraz wina. Są uznane i uprawiane także w krajach
o ugruntowanych tradycjach winiarskich, np. Regent i
Rondo w Niemczech, a Bianca na Węgrzech. W nie-
których rejonach Polski podejmowane są również pró-
by uprawy odmian winorośli właściwej (Vitis vinifera), na
przykład  Riesling, Sylwaner, Weltliner, Traminer.  Pró-
by te mają realne szanse powodzenia, ale w najcieplej-
szych lokalizacjach, na przykład w województwie lubu-
skim. Nie wydaje się jednak, aby była to odpowiednia pro-
pozycja dla początkujących,  niedoświadczonych planta-
torów. Odmiany winorośli właściwej są bardziej wrażliwe
na choroby, mrozy i zazwyczaj mniej plenne. Na opłacal-
ność  uprawy profesjonalnej bardzo istotny wpływ ma nie-
zawodność i powtarzalność owocowania krzewów, liczy
się przecież nie tylko jakość, ale i ilość wyprodukowane-
go wina. Także potencjalnie wyższa jakość wina z odmian
V. vinifera w naszym chłodniejszym klimacie rzadko się
potwierdza. Mają na to wpływ krótszy okres wegetacji,
mniej słońca w okresie dojrzewania owoców, także cięż-
kie, gliniaste gleby, na przykład na Podkarpaciu.  Ocenia-
jąc realnie, właśnie mieszańce złożone będą najbardziej
przydatne dla odradzającego się polskiego winiarstwa. 

Wysoką jakość wina wyprodukowanego z owoców naj-
nowszych mieszańców, na przykład takich, jak: Regent,
Rondo, Hibernal, Jutrzenka, potwierdzają medale, jakie
zdobywają polscy winiarze na konkursach międzynarodo-
wych (Vinoforum, Enoexpo).

Także krajowe odmiany deserowe spod osłon nie są
wcale gor sze od pochodzących z południa Europy. Są na-
wet smacz niejsze, o lepszym orzeźwiającym smaku, a co

KRYTERIA DOBORU ODMIAN
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Plenność wysoka, pod warunkiem bliskości zapylaczy, 
gdyż odmiana posiada funkcjonalnie żeńskie kwiaty. Gro-
na duże do bardzo dużych, luźne. Jagody bardzo duże, 
kulisto-elipsoidalne, żółtozielone. Miąższ zwarty, chrupią-
cy, bez wyraźnego smaku i aromatu. Krzewy wytrzymu-
ją mrozy do -22°C i są średnio wrażliwe na choroby grzy-
bowe.

Wiktoria [(Seyve-Villard 12-304 × V. vinifera) 
× V. amurensis]
Nowa odmiana wyhodowana w Rosji, o wczesnej po-

rze dojrzewania owoców. Krzewy średniej siły wzrostu. 
Plenność wysoka, pod warunkiem bliskości zapylaczy, 
gdyż jest to odmiana z funkcjonalnie żeńskimi kwiatami. 
Grona duże, stożkowate, średnio zwarte. Jagody duże, 
elipsoidalne, ciemnoróżowe. Miąższ średnio zwarty, mię-
sisto-soczysty, bardzo smaczny. Odporność krzewów na 
główne choroby grzybowe średnio wysoka. Wytrzymuje 
mrozy do -22°C.

Wostorg [(Zaria Siewiera × Dolores) × Ruskij Rannij]
Odmiana hodowli rosyjskiej. Wzrost krzewów śred-

nio silny, plenność wysoka. Wymaga cięcia średniej dłu-
gości i obciążenia 6–7 pąków na 1 m2 powierzchni upra-
wy. Wytrzymałość krzewów na mróz do -24°C. Odpor-
ność na mączniaka rzekomego podwyższona, na szarą 
pleśń wysoka. Pora dojrzewania owoców bardzo wcze-
sna, pod folią na początku sierpnia, a często już w lip-
cu. Grona duże, luźne lub lekko zwarte. Jagody duże, ku-
listo-elipsoidalne, barwy żółtawej z rumieńcem od strony 
nasłonecznionej. Miąższ delikatny, słodki, bardzo smacz-
ny, ze słabym, muszkatowym aromatem. Wartość handlo-
wa owoców wysoka.

Do uprawy towarowej pod osłonami mogą być rów-
nież wykorzystywane wielkoowocowe odmiany deserowe 
V. vinifera, zwłaszcza te odporniejsze na choroby grzy-
bowe występujące częściej pod osłonami (mączniak wła-
ściwy, szara pleśń). Wiele z nich w lepszych warunkach 
termicznych pod osłonami odznacza się również wyso-
ką plennością.

Wiktoria

Wostorg
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w formach bardziej przestrzennych, na wysokim pniu 
(ok. 140–180 cm). Są to formy na rusztowaniu typu Y lub 
rzadziej T. W tym przypadku krzewy sadzimy w rzędach 
co 1,0–1,2 m, a szerokość międzyrzędzi powinna być od-
powiednio 3,0–3,5 m.

Bez względu na sposób formowania rzędy powinny 
mieć przebieg zawsze dokładnie w linii spadku stoku, 
czyli uwzględniając prawidłową ekspozycję w przybliże-
niu północ-południe. W przypadku sadzenia krzewów na 
stromych skarpach, o spadku powyżej 30%, lub na tara-
sach, rzędy mogą mieć przebieg wschód-zachód. Odstę-
py między rzędami trzeba wtedy tak ustalić, aby rzędy się 
wzajemnie nie zacieniały. 

Zakup sadzonek i technika sadzenia

Jakość materiału sadzeniowego ma bardzo istotne
znaczenie dla długoletniego użytkowania winnicy, dla 
trwałości, płodności i zdrowotności krzewów. Winorośl 
powinna być sadzona głębo ko, dlatego sadzonki powin-
ny być wykonane z długiego 3–4-pąkowego odcin ka łozy, 
wtedy trzon korzeniowy ma długość 25–35 cm. Spotyka-
ne jeszcze w dalszym ciągu na polskim rynku ogrodni-
czym, słabe, jednopąkowe sadzoneczki w pojemnikach, 
żartobliwie określane „knotkami”, do uprawy profesjonal-
nej zupełnie się nie nadają. Oprócz znaczącej już rodzimej 
produkcji  sadzonek zgodnych z normą jakościową UE, do 
polskich plantatorów trafi ają także sadzonki z zagranicy, 
głównie z Niemiec, Węgier, Czech i Słowenii.

W sadzonki najlepiej zaopatrywać się bezpośrednio 
w szkółce. Jest wtedy pewność, że były właściwie prze-
chowywane i korzenie nie są przesuszone. Kupując więk-
szą ilość sadzonek, można również liczyć na niższą cenę, 
a co jeszcze ważniejsze – na fachową poradę. Sadzonki 
szczepione trzeba zamówić wcześniej, jest wtedy możli-
wość wyboru najbardziej odpowiedniej podkładki do typu 
gleby i sposobu formowania krzewów. Należy pamiętać, 
że błędy popełnione podczas zakładania winnicy są bar-
dzo trudne do naprawienia i mają niekorzystny wpływ na 
opłacalność całego przedsięwzięcia.

Głęboko uprawiane krzewy są odporniejsze na dłu-
gotrwałą su szę, a przede wszystkim wytrzy małe na wy-
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stej. Latorośle wyrastające z krótkich i blisko siebie poło-
żonych czopków są mocno zagęszczone i nie ma moż-
liwości lepszego ich roz mieszczenia. Takie latorośle źle 
drewnieją i często w zimie prze marzają. Zasada krótkie-
go cię cia jest powszechnie wykorzysty wana w tzw. cię-
ciu mieszanym, do tworzenia 2-pąkowych czopków za-
stępczych.

Cięcie średniej długości. W wyniku cięcia średniej 
długo ści pozostają na krzewie 5–8-pąkowe łozy przezna-
czone na owocowanie. Cięcie średniej dłu gości stosu-
je się wówczas, gdy odmiana źle znosi krótkie cięcie, a z 
różnych względów nie może być cięta długo. Jest to spo-
sób stosowany często w krajach typowo win iarskich.

Cięcie długie. Jest sposobem znacznie bliższym na-
turalnym (biologicznym) wymaganiom wi norośli i pol-
skim warunkom kli matycznym. Na łozie pozostawia my 9 
lub więcej pąków przezna czonych na owocowanie. Dłu-
gie cięcie nie przeciąża krzewów zbytnią liczbą latoro-
śli. Typowy mi formami krzewów, w których stosuje się 
długie cięcie łozy, są jedno- i dwuramienne sznury Guy-
ota. Krzewy prowadzone syste mem Guyota dają niższy 
plon, ale dorodniejsze owoce, co jest szczególnie po-
żądane w uprawie odmian deserowych. Odpowied nie 
przygięcie długo przyciętej łozy umożliwia równomierne 
roz mieszczenie latorośli na ruszto waniu. Poprawia to na-
słonecznienie i przewietrzanie krzewów, co w naszym kli-
macie jest bardzo potrzebne. Większość odmian winorośli 
znacznie lepiej rodzi przy cięciu długim, gdyż najle piej wy-
kształcone i najbardziej płodne pąki znajdują się na łozie 
między 6 a 12 węzłem. Cięcie długie jest w praktyce spo-
sobem mieszanym, bywa bowiem uzu pełniane cięciem 
krótkim w po staci 2-pąkowych czopków za stępczych.

Rodzaje cięcia

Cięcie formujące. Stosuje się je w celu uzyskania 
zaplanowa nej formy przestrzennej młodych krzewów. 
W zależności od wy prowadzanej formy, cięcie formu jące 
trwa 3–4 lata.

Zasadnicze cięcie na owo cowanie. Cięcie zasadni-
cze zdrewniałych pędów jednorocz nych, czyli łozy, nale-
ży wykony wać na przedwiośniu, tj. w pierw szej lub naj-



110 CIĘCIE I FORMOWANIE KRZEWÓW

 Konstrukcja rusztowań dla 
form Y i T

Konstrukcja dekoracyjna w winnicy



146 OCHRONA WINOROŚLI PRZED SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI

i jest bardziej wy raźny po dłuższym okresie cie płej pogo-
dy. Mączysty nalot jest bardziej intensywny na wierzch niej 
stronie liści. Silniej porażone liście schną i obumierają. 
Na la toroślach choroba objawia się podłużnymi, ciem-
nymi plamka mi, pokrytymi słabo widocznym nalotem za-
rodników. W miarę drewnienia latorośli plamki ciem nieją 
do barwy czarnobrązowej i są wyraźnie widoczne tak-
że na zdrewniałych pędach. Zaatako wane chorobą jago-
dy pokrywa ją się gęstym, brudnobiałym na lotem. Pod na-
lotem, na po wierzchni skórki, występują czę sto drobne, 
ciemne, nekrotycz ne plamki. Skórka zasycha i przestaje 
rosnąć, a miąższ rozra sta się nadal, co powoduje głębo-
kie pękanie jagód, aż do na sion.

Formy przetrwalnikowe mączniaka prawdziwego zi-
mują pod łuskami pąków i na powierzchni zdrewniałych
pędów. Wiosną z rozwijających się pąków grzyb przeno-
si się na młode latorośle. Podczas sprzyjających warun-
ków tworzą się zarodniki konidialne, które bardzo szybko 
się rozprzestrzeniają. Choroba naj szybciej rozwija się w 
temperatu rze 25–30°C, natomiast w tem peraturze powy-
żej 35°C grzyb ginie. Również podczas silnych mrozów w 
zimie znaczna część grzybni ulega zniszczeniu. Zarod niki 
konidialne najłatwiej kiełkują przy wilgotności ok. 90%. 
Hamu jąco na rozwój choroby wpływa deszcz i rosa, któ-
re zmywają za rodniki z powierzchni liści. Grzyb szybciej 
opanowuje zagęszczo ne krzewy.

Naturalne sposoby ochrony przed mączniakiem praw-
dziwym polegają na wytworzeniu warun ków ogranicza-
jących możliwość infekcji i rozwoju choroby. Są to: pra-
widłowe nawożenie i pielęgna cja gleby (odchwaszcza-
nie) oraz właściwe cięcie i obciążenie krze wów owoco-
waniem.

Forma przestrzenna krzewów powin na zapewniać 
maksymalną przewiewność i nasłonecznienie w okre sie 
wegetacji.

Do ochrony winorośli przeciwko mączniakowi prawdzi-
wemu są w Polsce dopuszczone tylko preparaty kontakto-
we (ochronne) na bazie siarki:

Ipotar 600 SC – zawiera 60% siarki. Preparat kontakto-
wy, działa zapobiegawczo, ogranicza także liczebność roz-
toczy. Stosuje się go w stężeniu 0,3%. Działa skutecznie 
w temperaturze 15–25°C. Podczas chłodnej pogody sku-

Objawy mączniaka prawdziwego 
na gronie odmiany Aurora

Objawy mączniaka prawdziwego 
na gronie odmiany Marechal Foch



„Uprawa winoroœli” to ju¿ trzecie wydanie popularnej ksi¹¿ki, adresowanej

zarówno do plantatorów, jak i winoogrodników-amatorów.

To kompendium podstawowej winoroœlarskiej wiedzy, popartej

trzydziestoletnim doœwiadczeniem autora.

Roman Myœliwiec – prekursor i propagator odradzaj¹cego siê polskiego

winiarstwa, za³o¿yciel legendarnej winnicy „Golesz” w Jaœle, szkó³karz

i hodowca winoroœli (znana i ceniona odmiana Jutrzenka), prezes Fundacji

Polski Instytut Winoroœli i Wina, wieloletni dzia³acz Stowarzyszenia Winiarzy

Podkarpacia, koordynator samorz¹dowych programów winiarskich,

autor kilkunastu ksi¹¿ek oraz licznych publikacji prasowych o tematyce

winoroœlarskiej i winiarskiej, cz³onek Kapitu³y Wina Uniwersytetu Jagielloñskiego,

pomys³odawca i wspó³organizator Miêdzynarodowych Dni Wina w Jaœle,

cz³onek Europejskiego Stanu Rycerzy Wina (Ordo Equestris Vini Europae).

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nowych adeptów winiarstwa oraz

organizuje zagraniczne wyjazdy enoturystyczne. Zawodowo zajmuje siê

projektowaniem winnic i doradztwem przy tworzeniu gospodarstw winiarskich.

http://www.roman-mysliwiec.pl

Uprawa winorosliUprawa winorosli
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