VÝSADBA VINI A
Vini patrí od pradávna k jednému z najob úbenejších ovocných
druhov. Toto ovocie je charakterizované ako ovocie teplého podnebia, preto
treba dba pri jeho vysádzaní na vhodný výber stanoviš a a tiež na dobrú
prípravu pôdy a ošetrenie sadeníc pred sadením. V neposlednom rade i na
správnos výberu odrody pre dané klimatické podmienky.
Vini vyžaduje slnkom prehriate miesto chránené pred vetrom.
Najvhodnejšie obdobie na vysádzanie je druhá polovica mesiaca apríl a prvá
polovica mája, ale je možná aj jesenná výsadba. Pôdu treba pred sadením
starostlivo pripravi - dôkladne a hlboko prekypri . Pri ažkých a zlievavých
pôdach zapracujeme do pôdy kompost, prípadne rašelinu, aby sme zlepšili
štruktúru pôdy. Taktiež je vhodné pred vysádzaním zapracova do pôdy aj
hnojivá s obsahom minerálnych látok.
Ve kos jamy by mala by približne 30 x 30 cm. Ak vysádzame vini
pri stene, umiestnime ho minimálne 20 cm od steny. Vzdialenos medzi
jednotlivými rastlinami pri špalierovej výsadbe alebo vertikálnom kordóne by
mala by 1 – 1,5 m a pri horizontálnom kordóne 2 – 3 m. Ak sadíme viac
radov, šírka v medziradí by mala by minimálne 1,5 m.
Pred vysadením zostrihneme prostokorenný vini na 1 – 2 zdravé
pú iky, pri jesennej výsadbe robíme rez až na jar, pokia sme sadenicu
nekúpili už zostrihnutú a ošetrenú voskom. Korene skrátime približne na
šírku dlane. Vini namo íme do vody zhruba na 12 hodín chránený pred
priamym slnkom. Do jamy ho vložíme šikmo tak, aby štepená as bola po
zasadení približne 3 – 4 cm nad zemou. V jame sadenicu do polovice
zasypeme ahkým výživným substrátom, utla íme a zalejeme vodou, aby sa
zem dostala medzi korene. Potom jamu doplníme substrátom a znova dobre
utla íme. Ak nie je miesto štepenia zaliate voskom, musíme vini prekry
zemou (nakop ), aby sme zamedzili popáleniu o iek ostrím jarným slnkom.
Nakop enie je odporú ané aj pri jesennej výsadbe, ochránime tak spodné
pú iky pred namrznutím.
Ak vysádzame vini kúpený v kontajneri (v repníku), nakyprenú
pôdu okolo vysadenej rastliny utlá ame tak, aby sme nepoškodili prípadné
novorastúce korienky. alej postupujeme obdobne ako pri vysádzaní
prostokorenného vini a, s dôrazom na zálievku.

Ku každej sadenici sú asne umiestnime oporný kolík s minimálnou
nadzemnou výškou rovnakou ako je plánovaná výška kmienka. V suchom
a teplom po así sadenicu pravidelne zalievame (približne raz za týžde )
dostato ným množstvom vody.
V prvom roku po vypu aní letorastov (najskôr v druhej polovici
mája) odhrnieme hlavu sadenice, vyberieme najsilnejší letorast a za neme ho
v pravidelných odstupoch uväzova k opore, aby sme docielili pekne rovno
rastúci kmienok. Ostatné letorasty dôkladne odstránime. Z pazúch listov
budúceho kmienka odštipujeme bo né letorasty, aby hlavný letorast
nevy erpávali. Približne koncom septembra zalomíme vrchol. Popri tom
robíme pravidelnú chemickú ochranu (pokia to odroda vyžaduje) kypríme
a odburi ujeme pôdu; hnojenie nie je nevyhnutné. Ak máme odrodu
chúlostivejšiu na vym zanie, je vhodné ju pred zimou opä nakop a zakry
tým aspo 2 – 3 o ká.

1. Úprava sadenice vini a pred výsadbou.

2. Výsadba vini a.
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