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I. Wprowadzenie 

Baza Wiedzy jest podzielona na 3 części: Winorośl, Winnica, Winifikacja. Każda część opisana i 

opracowana jest oddzielnie, jednakże część materiałów się przenika.  

Baza została przygotowana tak aby mieć atrakcyjną pod względem graficznym i funkcjonalnym 

formę i prezentować opracowane materiały, w tym: opracowania i treści merytoryczne w plikach 

pdf i/lub html, filmiki (tzw. „video-tutoriale”) ze szkoleń praktycznych, filmy szkoleniowe, zdjęcia, 

infografiki, prezentacje multimedialne, animacje komputerowe, filmy z wykorzystaniem dronów 

etc.  
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1. Historia winorośli i wina 

Winorośl pochodzi prawdopodobnie z Gruzji, z obszaru Kaukazu, gdzie krzewy winne wiły się na 

drzewach. Pierwsze wzmianki o winie pochodzą prawdopodobnie z neolitu, gdzie udało się 

sfermentować winorośl przez przypadkowe zepsucie się przechowywanych gron lub soku.  

Pierwsze próby uprawy winorośli pojawiają się gdy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia. 

Najstarsze odkrycie pestek winogron pochodzi z Gruzji i miało miejsce ponad 8000 lat temu. Podobnie 

na terenie Iranu ok. 5500 lat p.n.e. ludzie mogli produkować wino lub sok z winogron o czym świadczą 

znalezione naczynia.  

W Polsce wino ma swoją długowieczną historię. Zwłaszcza Małopolska, gdzie wzgórze Wawelskie 

obsadzone było winną latoroślą w połowie XII wieku.  

Powstało wiele interesujących publikacji na ten temat, do których odsyłamy. My tutaj skupimy się na 

teraźniejszości i przyszłości winiarstwa.  

 

2. Systematyka winorośli. 

 

 Rodzaj Vitis obejmuje ponad 60 gatunków, z których cześć ma duże znaczenie gospodarcze i 

ekonomiczne. Niektóre gatunki wzięły udział  w tworzeniu szczepów szlachetnych. Pozostałe mają  

znaczenie w ozdobnych aranżacjach roślinnych, lub występują tylko na stanowiskach naturalnych. 

Najważniejszym gospodarczo w Europie to winorośl właściwa 

 

Tabela 2:1 Wybrane gatunki winorośli 

Rodzina: Vitaceae  - winoroślowate 

Rodzaj: Vitis  - winorośl 

Wybrane gatunki:  

Vitis amurensis Rupr.  - winorośl amurska 

Vitis berlandieri, 

Vitis coignetiae - winorośl japońska 

Vitis davidii (Rom. Caill.)  winorośl dawida 

Vitis labrusca L.  - winorośl labruska (truskawkowa) 

Vitis lincecumi  
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Vitis riparia Michx.  - winorośl pachnąca 

Vitis rotundifolia Michx.  - winorośl okrągłolistna 

Vitis rupestris Scheele  - winorośl skalna 

Vitis silvestrii Pamp.  - winorośl leśna 

Vitis vinifera L.  - winorośl właściwa 

Vitis vulpina L.  - winorośl lisia 

Vitis wenchowensis C. Ling  

Vitis wenxianensis W.T. Wang  

Vitis wilsonae H.J. Veitch  

Vitis wuhanensis C.L. Li  

Vitis yunnanensis C.L. Li  

Vitis zhejiang-adstricta P.L. Chiu 

 

2.1. Gatunki tworzące odmiany szlachetne 

 

Vitis vinifera - winorośl właściwa jest najważniejszym gospodarczo gatunkiem uprawianym w celu 

wyrobu wina. Winorośl właściwa naturalnie występuje w  Europie, a także w Azji Środkowej i 

Wschodniej, to pnącze  użytkowane  przez człowieka  od ponad 7000 lat. Najwcześniejsze dowody na 

produkcję wina znaleziono w Persji (Iran) w  Hajji Firuz Tepe około roku  7 400-7 000 p.n.e. W Gruzji i 

Turcji w pracach archeologicznych znaleziono nasiona udomowionych winogron sprzed  8000 lat. 

Istnieją potwierdzone archeologiczne  dowody na wykorzystywanie owoców winorośli w już okresie 

neolitu. Wyprawy handlowe i europejskich żeglarzy przyczyniły się do rozprzestrzenienia Winorośli  

właściwej w Nowym Świecie. Do Ameryki Południowej winorośl sprowadzono w XVI wieku, a do Afryki 

Południowej, Australii i Nowej Zelandii w XIX wieku. Dzięki temu po inwazji filoksery w europejskich 

winnicach w XIX wieku najcenniejsze stare szczepy zostały ponownie sprowadzone do Europy. 

Winorośl uprawiano od wieków  na całym świecie w celu produkcji wina, rodzynek. Produkcja wina 

jest historycznie najważniejszym zastosowaniem dla owoców winogron. Dzięki hodowli obecnie 

istnieje obecnie  kilkaset szczepów uprawianych na całym świecie. Odmiany winorośli są wynikiem 

selekcji genotypów powstałych na drodze celowych krzyżówek oraz spontanicznych mutacji. Odmiany 

szlachetne są rozmnażane wegetatywnie, a każda odmiana reprezentuje unikalny, zwykle wysoce 

heterozygotyczny genotyp. Liczba cennych szczepów winorośli przechowywanych w bankach genów 

na Świecie wynosi około 10 000. Niestety nie zachowały się wszystkie cenne europejskie szczepy, które 

stworzono do XIX wieku, gdyż  inwazja amerykańskich patogenów i szkodników spowodowała zagładę 

http://eol.org/pages/2874863/overview
http://eol.org/pages/2874865/overview
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europejskich winnic. Były to między innymi mączniak prawdziwy i rzekomy oraz i filoksera.  

Zachowanie wielu cennych szczepów udało się dzięki wprowadzeniu podkładek z amerykańskich 

gatunków winorośli. Duży wpływ na zmniejszenie bioróżnorodności wśród odmian winorośli w 

ostatnich kilkudziesięciu latach miał rynek i preferencje konsumentów. Dlatego w winnicach 

zmniejszyła się różnorodność odmian. Obecnie najczęściej uprawiane  na Świecie szczepy to: 

Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syraz (Shiraz), Merlot i Sauvignon blanc. 

 Genom Vitis vinifera jest stosunkowo mały  w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi jest 

sześć razy mniejszy od genomu kukurydzy, ale złożony. Obecnie genom winorośli jest rozpracowywany 

przez największe  laboratoria genetyczne na świecie w celu precyzyjnie prowadzonej hodowli 

odpornościowej i twórczej. 

 Vitis amurensis, Winorośl amurska - w stanie naturalnym występuje w północno-wschodniej 

Azji jest bardzo wytrzymała na niskie temperatury nawet do  -40oC. Siła wzrostu do  20 m.  W Europie 

często wykorzystywana, jako pnącze ozdobne, ze względu na atrakcyjne przebarwianie liści jesienią, 

najczęściej na kolor ciemno czerwony. Owoce są sporadycznie wykorzystywane do wyrobu wina,  o 

małym znaczeniu gospodarczym. Winorośl amurska jest wprowadzana do hodowli w celu uzyskania 

większej mrozoodporności szczepów lub do hodowli mrozoodpornych podkładek.  

 Vitis berlandieri - jeden z cenniejszych  gatunków winorośli pochodzący z Ameryki Północnej.  

gatunek ten bardzo dobrze  toleruje gleby o wysokiej zawartości wapnia.  Dlatego był wykorzystywany 

zarówno do hybrydyzacji w celu uzyskania interesujących odmian, jak i w celu  wyselekcjonowania 

podkładek.  

 Vitis coignetiae,  Winorośl japońska - w stanie naturalnym występuje w Japonii, Korei, 

północno-wschodnich Chinach i w Rosji - W uprawie znajduje się od 1875 r. Rośnie bardzo silnie, 

Największa wśród winorośli, osiągające średnicę do 30 cm. Na mróz jest bardzo wytrzymała, gorzej 

znosi suszę oraz zanieczyszczenie powietrza. Największe znaczenie ma, jako roślina ozdobna 

 Vitis davidii, Winorośl  Dawida synonim nazwy V. armata  - Roślina  z cieplejszej strefy pnącze 

do 15 m wysokości, słabo mrozoodporne, kwiaty obupłciowe. Owoce drobne często cierpkie, używane,  

jako susz. Małe znaczenie w produkcji wina 

 Vitis labrusca  Winorośl truskawkowa /winorośl labruska/ - pochodzi z Ameryki Północnej. 

Jest to pnącze silnie rosnące. Owoce mają aromat podobny do czarnej porzeczki i innych czerwonych 

owoców. Mieszańce tego gatunku z winoroślą właściwą uprawiane w chłodniejszych rejonach Europy i 

są najbardziej znanymi uprawnymi hybrydami.  



9 

 Winorośl 

 Vitis lincecumi - Rdzenny gatunek amerykański występuje w stanie naturalnym w Luizjanie, 

Arkansas oraz południowym Missouri i Oklahomy gatunek bardzo często wykorzystywany  do 

krzyżówek  z Vitis vinifera oraz labrusca. 

 Vitis riparia  Winorośl pachnąca /winorośl nadbrzeżna/ W stanie naturalnym występuje w 

Ameryce Północnej, od Quebeku na zachód i południowy zachód do Manitoby, Montany i Kolorado, i 

na południe do północnego Teksasu i Tennessee. W uprawie znajduje się od 1656 r. Jest to 

długowieczne pnącze, którego pędy o łuszczącej korze mogą sięgać nawet kilkunastu metrów 

wysokości. Smak owoców jest cierpki, kwaśny, czyli owoce są niesmaczne.  

 Vitis rotundifolia, winorośl okrągłolistna, synonim nazwy muskadina - gatunek dwupienny, to 

znaczy występują są osobniki z kwiatami żeńskimi i z kwiatami męskimi. W stanie naturalnym  

występuje na obrzeżach lasów w USA i Meksyku. najlepiej rośnie w cieplejszych rejonach Ameryki 

Północnej. Owoce ciemne, o bardzo dużej koncentracji polifenoli, często o grubej skórce,  Kilka odmian 

tego gatunku uprawia się na owoce deserowe. Owoce są też wykorzystywane do wyrobu dżemów, 

galaretek, a także win typu artisana. 

 Vitis rupestris -Winorośl skalna -  czasem nazywana winoroślą piaskową lub górską, jest  to  

rdzenny gatunek z Ameryki Północnej często wykorzystywany  w hodowli twórczej podkładek, a także 

krzyżówek z cennymi odmianami europejskimi. Gatunek ma  bardzo dużą tolerancję na filokserę,  co  

umożliwiało tworzenie odmian, które mogły rosnąć na własnych korzeniach. winorośl skalna ma 

znaczący udział w powstaniu kilku bardzo cennych odmian  uprawianych w Polsce takich  jak Swenson 

Red,  Seyval, Solaris czy Regent. 

 Vitis vulpina  Winorośl lisia  - pochodzi z Ameryki Północnej. Występuje  również pod nazwami 

mrożone winogrono, zimowe winogrono, dzikie winogrono. Nazwy te są związane z tym, że owoce 

winorośli lisiej nabierają  bardzo dobrego słodkiego smaku po przemrożeniu. Gatunek ten 

charakteryzuje się  niebiesko zabarwionymi jagodami. Winogrona tego gatunku mają wiele 

zastosowań, wykorzystywana w hybrydyzacji z winoroślą właściwą. 

Hodowla twórcza nieustannie korzysta z pul genów, którymi dysponują pozostałe gatunki z rodzaju 

Vitis w celu poprawienia cech użytkowych odmian stosowanych do wyrobu wina. Należy jednak 

nadmienić, że produkcja wina jest bardzo konserwatywna, dlatego nowe szczepy mają  swoją 

przyszłość głównie w krajach o mniejszej skali produkcji i krótszej tradycji winiarskiej. 

 

2.2. Hybrydy 
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Hybrydami nazywamy odmiany winorośli uzyskane poprzez krzyżowanie różnych odmian z gatunku 

winorośli właściwej z innymi gatunkami winorośli. Krzyżowanie miało na celu uzyskanie  nowych 

interesujących szczepów pod względem jakości owoców, odporności na choroby oraz terminu 

dojrzewania, a także w celu wyselekcjonowania podkładek odpornych na choroby, szkodniki oraz o 

podwyższonej wytrzymałości na mróz.  Najczęstszymi hybrydami są szczepy powstałe z krzyżówek  

Vitis Vinifera  z gatunkami Vitis labrusca  i Vitis rupestris. Udział innych gatunków w odmianach 

szlachetnych może sięgać kilku procent. Europie wyklucza stosowanie mieszańców do win 

jakościowych, chociaż od kilku lat obserwuje się zwiększone zainteresowanie odmianami hybrydowymi 

w krajach Europy zachodniej. Szczepy takie  jak Seyval,  Léon Millot,  Maréchal Foch uprawiane są 

powszechnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Polsce. 

 Jedną z pierwszych bardzo popularnych hybryd o zasięgu międzynarodowym  jest Isabelle  

Vitis vinifera  x V. labrusca jest bardzo odporna na filokserę, mączniaka i mączniaka rzekomego, tworzy 

owce aromatyczne o różowo-fioletowym zabarwieniu. Hybryda ta   była często wykorzystywana w celu  

tworzenia nowych 

2.2.1. PIWI- odmiany winorośli o podwyższonej odporności na choroby grzybowe   

 

PIWI - fungus resistant grape varieties najpopularniejszymi odmianami typu PIWI są hybrydy winorośli 

właściwej  z wieloma amerykańskimi gatunkami winorośli stworzone w celu podniesienia odporności. 

Wiele gatunków amerykańskich cechuje się  naturalną odpornością  na patogeny grzybowe. Hybrydy 

tego typu zaczęto stosować we Francji z końcem XIX w. Wiele pierwszych hybryd nie przetrwało do 

dzisiejszych czasów. Osiągnięciem prac hodowlanych  prowadzonych przez cały XX w jest stworzenie 

mieszańców, w których znaczący udział mają  genotypy winorośli amerykańskich oraz azjatyckich. 

Nowe  hybrydy charakteryzują się złożonym genomem, co pozwoliło na uzyskanie  bardzo odpornych 

szczepów. Hybrydy PIWI zostały zaklasyfikowane, jako  typ, Vitis vinifera,  dlatego można z nich 

wytwarzać wino  w takich Krajach jak Austria, Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria. Wina z nich 

wytwarzane charakteryzują się wysoką, jakością. Początkowo wszystkie odmiany hybrydowe  były 

określane, jako PIWI, jednak na przestrzeni czasu niektóre hybrydy  przełamały odporność na choroby 

grzybowe i obecnie w wielu zestawieniach PIWI niektóre hybrydy są pomijane.  

 Współcześnie społeczeństwo oczekuje podaży szerokiej gamy produktów  z upraw 

ekologicznych, dotyczy to również produktów tak ekskluzywnych jak wino. Wszelkie uprawy 

ekologiczne  są dużym wyzwaniem szczególnie w monokulturach, a takimi są również winnice. 

Podstawowym czynnikiem pozwalającym na prowadzenie upraw ekologicznych  jest taki dobór 

odmian, aby cechowały się jak największą odpornością na najgroźniejsze patogeny  
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Najpopularniejsze odmiany PIWI;  

 

Wina czerwone;    Accent (Gm), Aromatica, Baron,  Bolero (Gm), Cabernet Cortis, Cabernet Carbon, 

Cabernet Jura,Calandro (Gf), Laurot, Monarch,Muscatt bleu, Pinotin,  Prior, Reberger, Regent. 

 

wina białe; Bianka,  Bocat, Blütenmuskateller, Breidecker,Bronner, Buketta, Cabernet blanc, 

Donauriesling, Felicia, Helios, Johanniter, Merzling Muscaris, Phenix, Primera, Prinzipal   ReCell,  

Sauvin, Sirius, Souvignier gris, Solaris, Seyval, Orion,  Vignoles, Zalagyöngye 

 

 Podkoniec XIX wieku i na początku XX zidentyfikowano źródła odporności  na ważne 

gospodarczo choroby i szkodniki  takie jak maczniaki oraz filoksera. Źródłem genów odporności  są 

gatunki  takie jak V.rupestris, V.lincecumi oraz  V.berlandieri. Badania prowadzone w XX wieku 

pozwoliły na włączenie  także do hodowli odpornściowej innych źródeł pochodzących od winorośli 

azjatyckich V. amurensis, Vitis mouskadina, Vitis rotundifolia. W większości przypadków geny 

identyfikowane przez naukowców podczas analizy genomu wpływają na całkowitą lub częściową 

odporność na choroby grzybowe. Tabela 4 i 5 przedstawia wyniki badań genetycznych dotyczących 

lokalizacji genów odporności  na najważniejsze patogeny grzybowe 

 

Tabela 2:2 Wskaźniki odporności  na Uncinula necator  i  Erysiphe necator mączniak prawdziwy winorośli. 

Locus gatunek pozycja Poziom 
odporności 

Źródło 

Run1*  M.rotundifolia 12 Całkowita Pauquet et al 2001 

Run2.1  M. rotundifolia  18 Częściowa Riaz e tal 2011 

Run2.2**  M.rotundifolia  18 Częściowa Riaz et al 2011 

Ren1*  

 

Vitis vinifera   13 Częściowa Hoffmann et al 2008 

Ren2  Vitis cinerea  14 Częściowa Dalbo et al 2001 

Ren3* Vitis americain  15 Częściowa Welter et al 2007 

Ren4  Vitis romanetii  18 Częściowa Riazetal 2011 

Ren5  M.rotundifolia   14 Całkowita Blanc et al 2012 

Ren6  V.piasezkii   9 Całkowita Pap et al 2016 

Ren7  V.piasezkii   19 Partielle  Papetal 2016 
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Ren8  Vitis americain   18 Partielle Zyprianetal 2016 

* znane stosowane w programach europejskich w selekcjach wspomaganych markerami,  **specyficzne dla 
programów selekcji INRA 

 

 

 

 

Tabela 2:3 Wskaźniki odporności  genetycznych genetyczne odporności plasmpoara viticola Mączniak rzekomy, jakimi 
charakteryzują się dzikie gatunki winorośli 

Locus gatunek pozycja Poziom 
odporności 

Żródło 

Rpv1* M.rotundifolia 12 Częściowo 
podniesiona 

Merdinoglu et al 2003 

Rpv2** M.rotundifolia 18 całkowita Wiedemann Merdinoglu et al 2006 

Rpv3* V.rupestris 18 częściowa Bellin et al 2009, Welter et al 2007 

Rpv4 Vitis americain 4 Częściowo słaba Welter et al 2007 

Rpv5 V.riparia 9 Częściowo słaba Marguerit et al 2009 

Rpv6 V.riparia 12 Częściowo słaba Marguerit et al 2009 

Rpv7 Vitis americain 7 Częściowo słaba Bellin et al 2009 

Rpv8** V.amurensis 14 Częściowo 
poniesiona 

Blasi et al 2011 

Rpv 9 V.riparia 7 Częściowo słaba Moreira et al 2011 

Rpv10* V.amurensis 9 Częściowo 
poniesiona 

Schwander et al 2011 

Rpv11 Vitis americain 5 Częściowo słaba Fischer et al 2004 

Rpv12* V.amurensis 14 Partielle"elevee Venuti et al 2013 

Rpv13 V.riparia 12 Częściowo słaba Moreira et al 2011 

Rpv14 V.cinerea 5 Nie  zdecydowana Ochssner et al 2016 

* znane stosowane w programach europejskich w selekcjach wspomaganych markerami,  **specyficzne dla 
programów selekcji INRA 
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2.3. Podkładki i szczepienie winorośli 

 

Winorośl można rozmnażać zarówno generatywnie (przez nasiona) jak i metodami 

wegetatywnymi. Wybór metody zależy od celu jaki chcemy uzyskać.  

 

2.3.1. Rodzaje i metody szczepienia winorośli  

 

Rozmnażanie generatywne 

Winorośl nie odtwarza wiernie cech rośliny matecznej przy rozmnażaniu przez nasiona. Dlatego też 

rozmnażanie generatywnie wykorzystujemy w hodowli twórczej winorośli, gdy chcemy uzyskać nowe 

odmiany, względnie typy podkładek. Owoce do zbioru nasion powinny znajdować się w pełnej 

dojrzałości, bowiem tylko w takich znajdują się nasiona z w pełni wykształconymi zarodkami. Nasiona 

wydobyte z jagód czyścimy z pozostałości miąższu i suszymy w temperaturze 25-30°C. Aby przełamać 

spoczynek bezwzględny nasion stosuje się stratyfikację chłodną w temperaturze 0,5 do 4,0°C przez 

okres trzech miesięcy przed spodziewanym wysiewem. Nasiona winorośli odznaczają się wysoką 

żywotnością, dobrze wschodzą. 

  

 

Rysunek 1 Stratyfikacja nasion  w wilgotnym podłożu torfowym. 

 

Rozmnażanie wegetatywne 
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Jednak w praktyce szkółkarskiej najczęściej zależy nam na wiernym powieleniu cech rośliny 

matecznej. Wykorzystujemy wtedy rozmnażanie wegetatywne, czyli klonowanie. Dobór odpowiedniej 

techniki w tym wypadku podyktowany jest udatnością (% sukcesu), kosztem zabiegu oraz efektem jaki 

chcemy uzyskać. Techniki rozmnażania wegetatywnego możemy podzielić na: autowegetatywne 

(odkłady, sadzonkowanie, kultury tkankowe) oraz ksenowegetatywne (szczepienie i okulizacja). 

 

Rozmnażanie autowegetatywne 

Odkłady – jest to jedna z najstarszych metod rozmnażania winorośli. Jej ogromną zaletą jest 

duże bezpieczeństwo zabiegu – odkład (pęd rośliny matecznej) jest stale odżywiony przez roślinę 

mateczną. Aby odkład wydał korzenie poddajemy go zabiegowi etiolacji. Najczęściej wykonuje się ją 

poprzez obsypanie pędu wilgotną glebą (jednokrotne – odkład zwykły, lub wielokrotny). Dopiero po 

wytworzeniu na pędzie korzeni przybyszowych i usamodzielnieniu odkładu odcinamy go od rośliny 

matecznej. Odkłady są wykorzystywane z powodzeniem do rozmnażania trudno ukorzeniających się 

odmian podgatunku Muscadinia. Odkłady z sąsiadujących roślin także można wykorzystać do 

uzupełnienia brakujących w winnicy roślin. 

 

Sadzonki zdrewniałe – pozyskuje się je na przedzimiu, wykorzystując w pełni zdrewniałe, 

nieuszkodzone i zdrowe latorośle. Powinny one być niewyrośnięte nadmiernie, ale też niezbyt cienkie i 

posiadać średnie odległości między węzłami. Najlepsza średnica to 8 do 13 mm oraz 36-46 cm 

długości. Nie jest konieczne stosowanie ukorzeniaczy – korzenie przybyszowe pojawiają się obficie 

nawet przy sadzonkowaniu do gruntu (wyjątek: podgatunek Muscadinia) 

 

Sadzonki zielne – pobieramy je najczęściej w lipcu, pędy tniemy na jednooczkowe sadzonki i 

ukorzeniamy w szklarni/tunelu pod zamgławianiem (temperatura 27-30°C). Proces ukorzeniania trwa 

około 10-14 dni. Korzystne jest zastosowanie ukorzeniacza na bazie IBA. 

 

Mikrorozmnażanie. Techniki in vitro (najczęściej kultury merystemów wierzchołkowych) 

wykorzystywane są najczęściej w pracach hodowlanych oraz do diagnostyki chorób i dalszego 

odwirusowania materiału super elitarnego. 
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Rozmnażanie ksenowegetatywne 

Wspomniane techniki rozmnażania wegetatywnego umożliwiają wyprodukowanie krzewu “na 

własnym korzeniu”. Często system korzeniowy odmiany szlachetnej nie spełnia wszystkich wymagań 

stawianych mu przez winogrodnika (słaba odporność na mróz, nicienie, chlorozę wapniową, suszę). Co 

więcej, korzenie szczepów wywodzących się od V. vinifera są szczególnie wrażliwe na filokserę. 

Wszystko to skraca żywotność krzewów, powodując nieopłacalność produkcji. Dlatego konieczne stało 

się wprowadzenie roślin - podkładek - tworzących odporny system korzeniowy winorośli, zarówno w 

odniesieniu do stresów biotycznych jak i abiotycznych. Bez użycia podkładek produkcja w niektórych 

regionach winiarskich nie byłaby możliwa. Aby można było połączyć dwa (zupełnie różne genetycznie) 

komponenty należy wykonać zabieg uszlachetniania podkładki (szczepienia, względnie okulizacji). 

 

Najpierw jednak musimy wyprodukować podkładki wegetatywne. Ich produkcja odbywa się w 

matecznikach podkładek. Rośliny mateczne prowadzone są w formie niskiego (wysokość 80 cm) 

poziomego parasola, pędy leżą poziomo na stalowych siatkach. Sposób ten gwarantuje dobre, silne 

przyrosty oraz właściwe zdrewnienie tkanek. Ze względu na presję chorobową (wirusy) matecznik jest 

systematycznie lustrowany a rośliny poddawane testom na obecność wirusów. Pędy z roślin 

matecznych o długości od 2 do nawet 6 metrów są ścinane po opadnięciu liści i przewożone, 

zabezpieczone do szczepienia zimowego do chłodni szkółkarskiej. Zrazy odmian szlachetnych 

pozyskuje się z plantacji zraźnikowej także na przedzimiu. Zrazy tnie się na jednooczkowe fragmenty 

(ok. 5 cm), sortuje podług ich średnic (łatwiejsze późniejsze szczepienie) i odkaża w roztworze 

fungicydu. Zrazy i podkładki przechowuje się w temperaturze 2-4°C aż do momentu szczepienia (niższa 

temperatura powoduje zwiększenie toksyczności i uszkodzenia pędów). 

 

Najczęściej stosowanym terminem szczepienia jest szczepienie zimowe (I-II), lub wczesną 

wiosną (III).  Pędy podkładek przed szczepieniem muszą zostać przygotowane – oślepione (pozbawiona 

pąków, oczek). Pozbawienie oczek oraz moczenie pędów zapobiegną gniciu i innym zakażeniom. 

Zabieg wykonuje się albo nożami, albo na większą skalę maszynami z ostrymi szczotkami. Następnie 

pędy podkładek tnie się na fragmenty od 30 do nawet 85 cm. Podkładka, na której wykonuje się 

szczepienie może być zarówno ukorzeniona, jak też i nieposiadająca korzenia.  
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Rysunek 2 Pędy podkładek winorośli zebrane jesienią i przygotowane do przechowywania. 
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Rysunek 3 Maszynka do szczepienia „Omega” oraz szczepienie jednooczkowym zrazem w literę Ω. 

 

 

Rysunek 4 Szczepy winorośli po zabiegu kalusowania, przed wysadzeniem do gruntu i ukorzenianiu. 

 

Wyszczepienia, w małej ilości wykonuje się nożem (metoda: stosowanie z nacięciem), a przy 

większych ilościach maszynowo, z użyciem maszyn do szczepienia – szczepienie w siodełko, lub w 

literę Ω. Szczepimy jednooczkowym zrazem. Szczep jest wiązany lub zszywany i poddawany zabiegowi 

woskowania. Następnie szczepy poddaje się kalusowania; są one umieszczane w workach lub 

wilgotnym torfie i podgrzewane do temperatury 35°C. Po 8-10 dniach kalusowania w doświetlanej 

korze o wysokiej wilgotności powietrza komponenty (zraz i podkładka) wytwarzają kalus, zrastają się. 

Młode przyrosty, trymujemy, czyścimy z torfu i zabezpieczamy ponownie woskowaniem na gorąco. 

Przechowuje się je w chłodni do momentu wysadzenia. Na dzień przed wysadzeniem szczepów w pole 

moczymy je w wodzie. Nieukorzenione szczepy wysadza się w pole do szkółki dopiero po 15 maja. 

Sadzimy na głębokość min 20 cm. Szkółkę ściółkuje się czarną folią, która ogranicza wyrastanie 

chwastów i dodatkowo sprzyja nagrzewaniu gleby oraz lepszemu ukorzenianiu. W trakcie wegetacji 

przeprowadza się kilkakrotną lustrację i odrzuca się rośliny atypowe. W listopadzie wykopuje się 

rośliny podcinając na głębokości 50 cm. Następnie przeprowadza się sortowanie, przycina korzenie 

oraz pędy. Skraca się także sekatorem pędy (nad 2 oczkiem) oraz poddaje się je woskowaniu. Wiąże się 

rośliny w pęczki po 25 sztuk, a każdą wiązkę opatruje się 2 etykietami. Na etykiecie znajdują się 

następujące informacje: gatunek, odmiana, wiek materiału, kod producenta oraz status zdrowotności. 

Materiał może być nietestowany na obecność wirusów, testowany oraz wolny od wirusów (status VF). 

Te ostatnie rośliny są najcenniejsze do zakładania plantacji. Rośliny powinny posiadać przynajmniej 3-4 
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zdrowe korzenie szkieletowe, miejsce zrośnięcia powinno być dobrze zagojone, suma uszkodzeń 

mechanicznych, chemicznych nie powinna być większa niż 1 cm2. 

 

Drugim terminem wykonania zabiegu uszlachetniania jest lato. Można wówczas wykonać 

szczepienie letnie (w szparę, dość rzadko praktykowane). Jednooczkowy zraz wszczepia się w silnie 

rosnący pęd. Można także wykonać okulizację letnią. 

 

Okulizacja – jest to jedna ze starszych metod, wykorzystywana przede wszystkim w szkółce 

gruntowej. Najczęściej wykorzystuje się okulizację letnią (śpiącym oczkiem). W metodzie tej brak jest 

komplikacji w porównaniu z wiosenną – nie występuje płacz roślin. Najczęściej stosowaną techniką jest 

okulizacja na przystawkę (chip budding) 

 

 

Rysunek 5 Okulizacja winorośli „na przystawkę”. 

 

Przeszczepianie – metoda ta u nas rzadko praktykowana jest bardzo częsta w krajach 

winiarskich. Gdy chcemy wymienić uprawianą odmianę nie wykopujemy całych krzewów, co jest 

ekonomicznie nieuzasadnione, ale przeszczepiamy pnie (poniżej dolnego drutu), względnie 

poszczególne ramiona winorośli. Przeszczepiamy albo wiosną (szczepienia na przystawkę boczną z 

języczkiem) wykorzystując 1-2 oczkowe zrazy, albo wykonujemy okulizację letnią w literę T. Po 

przyjęciu naszczepu wycinamy całą starą odmianę ciesząc się nową, która posiada rozległy i wydajny 

system korzeniowy. 
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2.3.2. Gatunki używane na podkładki 

 

Dobór podkładki 

Biorąc pod uwagę, że system korzeniowy tworzy większą część krzewu winorośli, właściwy dobór 

podkładki do danego siedliska jest jednym z najważniejszych wyborów przed jakim stoi winogrodnik 

podczas zakładania winnicy. Podkładka pozwala lepiej (albo gorzej) przystosować się krzewom do 

ekstremalnych warunków glebowych (np. wysoki/niski odczyn, głęboka/płytka gleba, żyzna/jałowa). 

Wpływ podkładki na odmianę szlachetną może mieć charakter bezpośredni – produkując w korzeniach 

więcej cytokinin pobudza naszczep do silniejszego wzrostu. Podobnie dzieje się w przypadku 

pobierania większej ilości wody i soli mineralnych, czy przechowywania, magazynowania w korzeniach 

większych ilości asymilatów. Wpływ ten może mieć także charakter pośredni: zwiększone pobieranie 

wody i soli mineralnych powoduje silny wzrost roślin, w efekcie zacienianie gron i gorszą ich jakość. 

Także inne powody złej jakości winogron (zbyt niski poziom ekstraktu, wysoka kwasowość) może być 

spowodowana źle dobraną podkładką.  

 

Największy wpływ na charakter podkładki ma jej pochodzenie. Większość ze stosowanych obecnie 

typów podkładek wywodzi się od 5 gatunków winorośli: V. vinifera, V. rupestris, V. riparia, V. 

berlandieri oraz V. champini. Początkowo głównym powodem prac hodowlanych nad nowymi 

podkładkami było uzyskanie typów odpornych na filokserę, wywodzących się od gatunków z Nowego 

Świata. Już w 1873 roku, a więc zaledwie 8 lat po rozpoczęciu epidemii filoksery w Europie już 

dysponowaliśmy podkładkami odpornymi.  

 

Podkreślić należy, że tak jak nie ma jednej uniwersalnej podkładki dla wielu stanowisk, tak dla danego 

siedliska i naszczepu optymalny może być więcej niż jeden typ podkładki. Czasami nawet w obrębie 

jednego pola/winnicy konieczne będzie zastosowanie kilku różnych podkładek dla jednej odmiany 

winorośli. Ponieważ, jak już wspomniano, podkładki wywodzą się najczęściej od innych gatunków niż 

V. vinifera podstawowym problemem będzie zgodność fizjologiczna podkładki z naszczepem. 

Przyczyny antypatii mogą być różne: różnice fizjologiczne, anatomiczne, zawirusowanie. Różne są też 

objawy: od praktycznie niewidocznych zmian w ulistnieniu, wcześniejszym zrzucaniu liści i ich 

przebarwianiu, po gorszy wzrost i plonowanie, wyłamywanie się w miejscu szczepienia i wreszcie 

śmierć roślin. Czasami objawy te są niesłusznie kojarzone z patogenami. Co gorsza, niezgodność 

opóźniona może objawiać się dopiero w dojrzałym wieku krzewów. Dlatego należy dołożyć wszelkich 

starań aby sprawdzić zgodność obu komponentów, testując kombinacje podkładkowo-odmianowe w 

różnych siedliskach. 
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Innym, niezwykle ważnym aspektem wpływu podkładki na fizjologię naszczepu, odmiany szlachetnej 

jest modyfikacja jego wigoru. Dzięki podkładkom możemy regulować (w sposób trwały) siłę wzrostu 

pnączy, a przez to zależności między wzrostem wegetatywnym i generatywnym rośliny. Regulacja siły 

wzrostu nie jest może tak szeroka jak w przypadku podkładek jabłoni (mamy tu podkładki karłowe), ale 

wystarczająca, aby na stanowiskach żyźniejszych nadmierny wzrost krzewu ukierunkować na 

owocowanie, a nie na wzrost wegetatywny. W praktyce należy unikać łączenia podkładek podkładki 

zwiększającej plenność (np. 5BB) ze szczepami wymagającymi poprawy jakości. Podkładki wyraźnie 

wpływają także na fenologię krzewów, przyspieszając lub opóźniając wejście roślin w poszczególne 

fazy. Jest to szczególnie ważne wobec coraz mniej przewidywalnych zim i dużych strat mrozowych i 

przymrozkowych w naszym kraju. 

Najwięcej wartościowych podkładek powstało ze skrzyżowania gatunków winorośli wapniolubnej (V. 

berlandieri) i przybrzeżnej (V. riparia). Innymi gatunkami, od których wywodzą się podkładki jest Vivis 

rupestris i Vitis vinifera.  

Vitis berlandieri jest silnie rosnąca, posiada długi okres wegetacji, doskonale znosi wysoki poziom 

odczynu gleby i aktywnego wapnia, nie wykazując przy tym chlorozy wapiennej. Niestety trudno się 

ukorzenia i rozmnaża wegetatywnie. Jest także doskonale przystosowana do suszy.  

Winorośl przybrzeżna jest gatunkiem o silnym wigorze, długim cyklu wegetatywnym i odznacza 

średnią wytrzymałością na wysokie pH, jest dobrze dostosowana do większości gleb, przy czym 

preferuje gleby wilgotne. Bardzo łatwo się mnoży. 

 Winorośl wonna (“St. George” lub  “Rupestris du Lot”) posiada słabą siłę wzrostu, krótki, korzystny w 

naszym klimacie cykl wegetacyjny. Nie jest odporna na chlorozę wapniową, lepiej czuje się na glebach 

lekko kwaśnych. Jest tolerancyjna w stosunku do filoksery, łatwo się mnoży. 

Podkładki wywodzące się od winorośli właściwej dobrze znoszą gleby zasadowe, ale są wrażliwe na 

filokserą i nicienie glebowe.  

 

Tabela 2:4 Wpływ podkładek na wigor naszczepu 

Wigor 

+++++ 

Wigor 

++++ 

Wigor 

+++ 

Wigor 

++ 

Wigor 

+ 

Ramsey 

Dogridge 

125AA 

140R 

Freedom 

RS-3 

SO4 

5BB 

5C 

99R 

110R 

1103P 

1613 

1616C 

RS-9 

420A 

Schwarzmann 

R. Gloire 
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3309 

101-14 

St. George 

 

 

 

 

Tabela 2:5 Odporność podkładek na czynniki stresowe 

Stres wodny Mokre gleby Gleby kwaśne Gleby zasadowe 

SO4 

5BB 

110R 

125AA 

St. George 

Dogridge 

 

R. Gloire 

SO4 

Schwarzmann 

1616C 

Harmony 

99R 

140R 

5BB 

420A 

140R 

 

Tabela 2:6 Odporność podkładek na filokserę 

Grupa A 

V. berlandieri x  
V. riparia 

Grupa B 

V. berlandieri x  
V. rupestris 

Grupa C 

V. riparia x  
V. rupestris 

Grupa D 

Selekcje, inne 
krzyżówki 

Grupa E 

V. champinii 

SO4 

5BB 

5C 

125AA 

420A 

99R 

110R 

140R 

1103P 

 

3309 

101-14 

Schwarzmann 

St. George 

Riparia Gloire 

11616C 

44-53 

Ramsey 

Dogridge 

 

 

 

 

2.3.3. Podkładki rekomendowane do polskich warunków  

 

Charakterystyka wybranych podkładek: 
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 SO 4 (Vitis berlandieri × Vitis riparia). SO4 jest tego przykładem. Podkładka o bardzo 

krótkim okresie wegetacji, odporna na filokserę. Jest wrażliwa na suszę, ze względu na 

niezbyt rozbudowany system korzeniowy. Z tego względu system korzeniowy, zwłaszcza w 

bezśnieżne zimy może namarzać. Udaje się na lżejszych, ale bardziej urodzajnych glebach. 

Poprawia zawiązywanie owoców.  

 Kober 5 BB (Vitis berlandieri × Vitis riparia). Znana od dawna i rozpowszechniona w Europie 

podkładka. Ma bardzo silny wzrost i relatywnie krótki okres wegetacyjny, który przenosi na 

naszczepione odmiany, przyspieszając dojrzewanie owoców. Dobrze korzeni się także w 

glebach zwartych, cięższych, byleby niezbyt suchych lub za bardzo wilgotnych. Odporność 

na filokserę jedynie w stopniu umiarkowanym. Znosi do 17% aktywnego wapnia w glebie. 

Wadą tej podkładki jest niekorzystny wpływ na efektywność kwitnienia wielu znanych 

odmian winorośli, zwłaszcza deserowych. Może również obniżać mrozowytrzymałość 

naszczepionych odmian. 

 Teleki 5C (Vitis berlandieri × Vitis riparia). Teleki 5C podobnie jak inne krzyżówki tej grupy, 

ma średnią odporność na filokserę. Podkładka o bardzo krótkim okresie wegetacyjnym. Źle 

rośnie w suchych stanowiskach. Na glebach cięższych, gliniasto-ilastych korzeni się dobrze. 

Przenosi średni wzrost na zaszczepione odmiany. Poprawia plenność naszczepionych 

odmian i nieco przyspiesza dojrzewanie owoców. Jest średnio wytrzymała na mróz w 

porównaniu z najbardziej wytrzymałymi podkładkami. Znosi do 20% zawartości 

rozpuszczalnego Ca w glebie. Gleby kwaśne należy dokładnie zwapnować przed 

wysadzeniem sadzonek na tej podkładce. Dobrze się zrasta z większością odmian, ale w 

szkółce daje raczej średnie wyniki dobrze zrośniętych sadzonek. 

 Craciunel 2 (Vitis berlandieri × Vitis riparia). Podkładka o silnym wzroście do gleb cięższych, 

gliniasto-piaszczystych. Ma średnio długi okres wegetacji. Bardzo dobrze się korzeni i znosi 

dobrze przejściowy nadmiar wilgoci w glebie. Na suchych stanowiskach rośnie gorzej. Znosi 

do 15% zawartości wapnia w glebie. Pomimo silnego wzrostu nie przedłuża wegetacji 

naszczepionych odmian. Odporność na filokserę oraz mróz wysoka. Odpowiednia dla 

odmian o zbyt słabym wzroście. Podnosi płodność naszczepionych odmian. Doskonale 

zrasta się z większością odmian winorośli i daje bardzo dobre wyniki w szkółce. 

 Kober 125 AA (Vitis berlandieri × Vitis riparia). Podkładka o dość długim okresie wegetacji. 

Znosi dobrze gleby cięższe, ale także lżejsze, byleby niezbyt suche. Uprawiana na ciężkich 

glebach może opóźniać dojrzewanie owoców naszczepionych odmian. Ma pozytywny 

wpływ na kwitnienie i zawiązywanie owoców. Odporność na filokserę i przemarzanie 
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wysoka. Znosi do 20% aktywnego wapnia w glebie. Bardzo dobrze zrasta się z większością 

odmian winorośli. 

 Teleki 8B (Vitis berlandieri × Vitis riparia). Ma relatywnie krótki okres wegetacyjny, ale 

uprawiana na glebach ciężkich może opóźniać dojrzewanie naszczepionych odmian. 

Charakteryzuje się mocnym wzrostem, ale zasięg systemu korzeniowego jest umiarkowany. 

Znosi do 17% zawartości aktywnego wapnia w glebie. Odporność na filokserę i 

przemarzanie wystarczająco wysoka. Z większością odmian zrasta się dobrze i daje dobre 

wyniki w rozmnażaniu. Podkładka znana od dawna, ale ostatnio rzadziej stosowana w 

europejskich szkółkach. 

 K-1. Jest podkładką hodowli słowackiej uzyskaną ze skrzyżowania Vitis riparia × Vitis 

rupestris 101-14 z odmianami winorośli właściwej. Ma silny wzrost i krótki okres 

wegetacyjny. Wpływa korzystnie na przebieg kwitnienia. Znosi do 6% aktywnego wapnia w 

glebie. Bardzo dobrze się zakorzenia, ale odporność na korzeniową formę filoksery ma 

zaledwie na dolnej granicy tolerancji. Bardzo dobrze nadaje się do uprawy w suchych, 

piaszczystych glebach. Ma zdolność do zaopatrywania krzewów w trudno dostępny w 

glebie potas. Doskonale zrasta się z większością odmian winorośli i daje bardzo dobre 

wyniki w rozmnażaniu. 

 101-14 (Vitis riparia × Vitis rupestris). Podkładka bardzo rozpowszechniona na Ukrainie. Ma 

silny wzrost i relatywnie krótki okres wegetacyjny. Odporność na filokserę i 

mrozowytrzymałość korzeni na mróz wysoka. Znosi do 10% aktywnego wapnia w glebie. 

Dobrze się zrasta z większością odmian winorośli. Poprawia efektywność kwitnienia 

naszczepianych odmian. 

 Amos - Siewiernyj × (V. riparia × V. rupestris Schwarzmann). Podkładka wyhodowana na 

Słowacji. Rośnie silnie i bardzo dobrze się zakorzenia. Skraca okres wegetacyjny 

naszczepionych odmian. Odporność korzeni na filokserę na granicy tolerancji. Odporność 

na przemarzanie dobra. Nadaje się do gleb średnio zwartych, gliniasto-piaszczystych, 

urodzajnych, ale nie suchych. Znosi do 10% aktywnego wapnia w glebie. Wadą tej 

podkładki jest gorsze zrastanie się z większością odmian, co rzutuje na słabe wyniki w 

szkółce. 

 3309 (Vitis riparia × Vitis rupestris). Rośnie średnio silnie i ma stosunkowo krótki okres 

wegetacyjny. Odporność korzeni na filokserę i mróz wysoka. Źle znosi suszę. Bardzo dobrze 

zrasta się z większością odmian i daje dobre wyniki w rozmnażaniu. 

 Börner (V. riparia 183 G x V. cinerea Arnold). Nowsza podkładka hodowli niemieckiej. 

Wzrost silny, zakorzenia się dobrze. Odpowiednia do różnego typu gleb, także suchszych. 
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Pozytywnie wpływa na plenność naszczepionych odmian. Dobrze się zrasta z większością 

odmian. Podkładka jeszcze mało rozpowszechniona, wymaga prób w polskich warunkach 

klimatycznych. 

 Vitis riparia Portalis, syn.: Gloire de Montpellier. Ma krótki okres wegetacji i słabszy 

wzrost, który przenosi na naszczepione odmiany. Ma korzystny wpływ na przebieg 

kwitnienia, przyspiesza także dojrzewanie owoców. Znosi do 6% aktywnego wapnia w 

glebie. Najlepiej nadaje się do lżejszych, wilgotniejszych i bardziej przepuszczalnych gleb. 

Ma wysoką odporność na filokserę i przemarzanie. Dobra podkładka do uprawy odmian 

deserowych pod osłonami. Do upraw polowych mniej przydatna i ostatnio rzadko 

stosowana. 

 

 

Jakość materiału szkółkarskiego 

Oprócz właściwej agrotechniki i doboru siedliska, na powodzenie plantacji wieloletniej 

największy wpływ ma użycie materiału nasadzeniowego o najwyższej jakości. Rośliny muszą pochodzić 

z pewnego źródła. Tylko w takim wypadku mamy zapewnioną tożsamość gatunkową, odmianową oraz 

to, że materiał jest wolny od chorób i szkodników kwarantannowych. Materiał kwalifikowany musi 

także spełniać normy szkółkarskie (wysokość, średnica rośliny, wielkość systemu korzeniowego). 

Mamy także pewność, że jest on wolny od wad prawnych, legalnie mnożony (szkółkarz posiada 

licencję na rozmnażanie danej odmiany). Paszporty roślin – etykiety – mogą stanowić wreszcie 

podstawę do reklamacji, w przypadku dostarczenia materiału o nieprawidłowych parametrach, albo 

słabej zdrowotności. Materiał powinien być tak zapakowany i transportowany, aby do minimum 

ograniczyć możliwość przeschnięcia. 

W pewnych przypadkach, zwłaszcza na nietypowych glebach lub przy mniej popularnych 

szczepach może się zdarzyć potrzeba zastosowania rzadko występujących kombinacji odmian i 

podkładek, które nie zawsze znajdują się w bieżącej ofercie szkółek winorośli (np. znoszących bardzo 

wysoki odczyn, jak 41B czy Fercal). Dlatego, aby uniknąć rozczarowania należy odpowiednio wcześniej 

zamówić materiał szkółkarski odpowiednio ‘skrojony’ na potrzeby naszego siedliska. 
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2.4. Grupy użytkowe winorośli 

2.4.1. Odmiany na wina białe 

 

Aurora  

Odmiana wyselekcjonowana we Francji  pod koniec XIX wieku jest  to mieszaniec winorośli właściwej  z 

winoroślą V. lincecumi  stosowana często w uprawie przydomowej oraz  jako deserowa. Owoce 

dojrzewają wcześnie, plenność krzewów wysoka.  Odmiana odporna na choroby grzybowe, rzadko 

wymaga ochrony chemicznej wytrzymałość  na mróz krzewów w granicach -28°C. Wymagane SAT 

2300oC, GGDC - 995oC 

 

Bianca  

Odmiana zarejestrowana w latach '80  na Węgrzech  w powstaniu tej odmiany wykorzystano V. 

vinifera, V. labrusca, V. rupestris, V. berlandieri oraz V. lincecumi- Ze względu na bardzo dobry smak 

owoców stosowana często w uprawie amatorskiej i jako deserowa. Pora dojrzewania owoców średnio 

wczesna, plenność wysoka. Pędy wcześnie i dobrze drewnieją i wytrzymują mrozy do -25°C. 

Odporność na mączniaka rzekomego i pozostałe choroby grzybowe prawie zupełna. 

Wymagane SAT 2540oC, GGDC - 1080oC 

 

Hibernal  

Niemiecka hybryda wyhodowana w latach ‘40. w powstaniu tej odmiany  wykorzystano  gatunki V. 

vinifera, V. labrusca, V. rupestris, oraz V. lincecumi- Wzrost krzewów umiarkowanie silny, wyrównany i 

niesprzyjający zagęszczaniu. Polecane cięcie średniej długości, lub krótkie - polecana forma 

Casenave'a. Plenność krzewów wysoka. grona bardzo zwięzłe. Pędy drewnieją bardzo dobrze i bez 

większych uszkodzeń znoszą mróz -25°C. Odporność na choroby grzybowe średnio wysoka. Pora 

dojrzewania owoców późna, zbiór na wino w październiku Odmiana bardzo aromatyczna  sprawdza się 

bardzo dobrze przy produkcji win specjalnych, takich jak słomkowe, lodowe 

Wymagane SAT 2700oC, GGDC - 1200oC 

 

Johanniter  
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Stara odmiana niemiecka, wzrost krzewów umiarkowanie silny, plenność dobra. Odporność na 

choroby grzybowe wysoka,  podstawowa ochrona  jest konieczna. Jest to krzyżówka Rieslinga z 

amerykańskimi.. Można z niego wyprodukować wino typu Riesling, o owocowym smaku, bardzo 

aromatyczne. Smakuje również wyśmienicie, jako owoc deserowy. Pod koniec września winogrona są 

już słodkie, natomiast na wino najlepiej zebrać w połowie października. Roślina nadaje się również na 

pergolę lub jako osłona przeciwsłoneczna na taras. Wytrzymałość na mróz w granicach -25°C 

Wymagane SAT 2600oC, GGDC - 1100oC 

 

Jutrzenka 

 Odmiana polska, wyhodowana w winnicy Golesz w Jaśle. Jest to krzyżówka odmian SV 12-375 x Pinot 

blanc  Owoce bardzo aromatyczne kupaże z tym szczepem dają wina o przyjemnej kwiatowej nucie. 

Wzrost krzewów umiarkowanie silny, wyrównany, plenność dobra. Krzewy znoszą spadki temperatury 

-24°C. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna, zazwyczaj druga lub trzecia dekada września. 

Odporność na choroby grzybowe średnia 

Wymagane SAT 2600oC 

 

Seyval Blanc  

Odmiana francuska najczęściej użytkowana  do wyrobu wina, znana i użytkowana w Polsce od dawna. 

w powstaniu odmiany  brały udział takie gatunki jak V.vinifera V.rupestris  V.berland, V.riparia, 

V.lincecumi  Bardzo plenna   Owoce dojrzewają pod koniec września lub na początku października. 

Tworzy wina mineralne z nutą  cytrusów. Odmiana charakteryzuje się dużą mrozoodpornością  i 

bardzo  dużą tolerancją na choroby grzybowe, można ją polecić do upraw ekologicznych.  

Wymagane SAT -  2550oC  GDDC   - 1070 oC 

Sibera  

 Odmiana niemiecko-czeska. w powstaniu odmiany  brały udział takie gatunki jak V. vinifera V. 

rupestris  V. berland, V. riparia, V. lincecumi  Pora dojrzewania owoców średnio późna. Na cięższych 

gliniastych glebach, zbiór owoców na wino na przełomie września i października. Wytrzymałość na 

mróz  bardzo duża do -26 stopni 

Wymagane SAT -  2400 oC  GDDC   - 1060 oC 

 

Solaris  
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 Odmiana niemiecka  w powstaniu odmiany  brały udział takie gatunki jak V. vinifera V. 

rupestris  V. berland V. riparia, V. lincecumi oraz V. amurensis  Wzrost krzewów umiarkowanie silny, 

plenność dobra. Polecane obciążenie krzewów 5-7 płodnych pąków na 1 m2. Wytrzymałość krzewów 

na przemarzanie do -24°C. Odmiana o dobrej  odporności na obydwa mączniaki, na szarą pleśń średnio 

odporna. Owoce naturalnie gromadzą dużą ilość cukru mają skłonność do botrytyzacji, co można 

wykorzystać przy produkcji win specjalnych Wymagane SAT 2350 oC 

 

2.4.2. Odmiany na wina różowe 

 

Wino różowe można uzyskać  z prawie każdej odmiany  o ciemnych owocach poprzez  regulację czasu 

maceracji  moszczu ze skórkami 

 

2.4.3. Odmiany na wina czerwone 

Cascade  

 Odmiana francuskiego pochodzenia wyselekcjonowana z końcem  XIX wieku jest hybrydą 

bardzo złożoną w powstaniu brały udział gatunki V. vinifera V. rupestris  V.rotundifolia  i  V.lincecumi. 

Znana  i uprawiana w Polsce od dawna. Krzewy rosną średnio silnie, z tendencją do zagęszczania. 

Plenność krzewów wysoka. Pora dojrzewania owoców wczesna - zbiór na wino w drugiej połowie 

września.  Owoce aromatyczne  wyraźnie wyczuwalne aromaty truskawek, czereśni i wiśni. W  gorące 

lata na krzewach mogą się pojawić objawy chorób wirusowych na liściach i owocach.  Krzewy znoszą 

mrozy do ok. -28oC 

Wymagane SAT 2600 oC 

 

Leon Millot  

 Odmiana francuska  wyselekcjonowana z końcem XIX wieku Vitis vinifera 'Goldriesling' z 

hybrydą gatunków: (Vitis rupestris))  x(Vitis riparia). Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą pod koniec 

września, w pełnej dojrzałości można wyczuć aromaty leśnych owoców, czereśni przy zawartości cukru 

20-22%. Tworzy delikatne wina   o małej zawartości tanin i kwasowości, czasem mdłe. Plenność 

krzewów dobra, szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach. Jeśli sezon jest słoneczny ochrona 

chemiczna może być  bardzo zredukowana, mogą  wystąpić objawy na mączniaka rzekomego. 

Wytrzymałość na mróz do -28°C.  
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Wymagane SAT 2650 oC 

 

Marechal Foch 

 Odmiana wyhodowana we Francji  typowo do przetworzenia na wino, o  bardzo drobnych, 

ciemnogranatowych owocach i bardzo intensywnie barwiącym miąższu.  Owoce zawierają więcej 

kwasów, dlatego dobrze wychodzą kupaże z odmianą Leon Millot,  powstawaniu tego szczepu brały 

udział  te same gatunki,  co u odmiany Leon Millot,  Pora dojrzewania owoców średnio wczesna  

przełom września i października. Odmiana charakteryzuje się dużą mrozoodpornością nawet do -30oC. 

Odporność na choroby grzybowe bardzo wysoka. 

Wymagane SAT 2550 oC 

 

Regent 

 Odmiana  niemiecka wpisana do rejestru pod koniec lat '90.  Mieszaniec z dużym udziałem 

Vitis vinifera z mniejszym udziałem  Vitis labrusca, Vitis rupestris,  Vitis berlandieri, Vitis riparia oraz 

V.lincecumi wina z tej odmiany są przyjemne,  taninowe. Wzrost krzewów średnio silny, plenność 

dobra. Pora dojrzewania owoców średnio wczesna do średnio późnej (początek października). Owoce 

bardzo ciemne, tworzą wino w stylu Pinot Noir. Odporność krzewów na choroby grzybowe bardzo 

wysoka, natomiast  średnio odporne na mróz do -24oC, Często pąki są uszkadzane podczas zimy. 

Wymagane SAT -  2600 oC  GDDC   - 1100 oC 

 

Rondo 

Niemiecko-czeska odmiana o cechach ogólnoużytkowych rozpowszechniona z końcem lat '90. Została 

zarejestrowana, jako Vitis vinifera, choć  ma  niewielki udział  winorośli amurskiej, po której 

odziedziczyła m.in. piękne jesienne przebarwianie liści na kolor czerwony. Rondo rozpoczyna 

wegetację dość wcześnie, co przyczynia się  do wiosennych uszkodzeń.  Dojrzewanie owoców wczesne, 

najczęściej w połowie września. Owoce drobne ciemnogranatowe z barwnym miąższem, wyraźnie 

wyczuwalne aromaty leśnych owoców Plenność wysoka. Odporność na mączniaka rzekomego i szarą 

pleśń średnio wysoka, nie nadaje się do upraw ekologicznych. Mrozoodporność niewielka  do -23oC  

Wymagane SAT -  2550 oC  GDDC   - 1050 oC 
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2.4.4. Odmiany na wina specjalne  

 

Szampan i  inne wina musujące mi,in. Proseco, Cava:  

 Chardoney,  

 Pinot Noir  

 Pinot Meunier,  

 Muscat,  

 Proseco (Grela),  

 Parelada,  

 Macabeo,  

 Xarello  

 

2.4.5. Odmiany deserowe 

 

Wina słomkowe, lodowe, żółte : nadają się odmiany  aromatyczne mające naturalną zdolność do 

gromadzenia dużej ilości cukru 

 

KOMENTARZ: WYBÓR SZCZEPÓW  

Jednym ze wskaźników klimatycznych umożliwiających prawidłowy dobór miejsca na założenie winnicy 
oraz dobór najlepszych dla regionu szczepów winorośli jest SAT - suma średnich temperatur dziennych 
powyżej 10°C podczas okresu wegetacji. Okres wegetacji dla winorośli liczony jest najczęściej od 15 
kwietnia do 15 października. Sumujemy średnie dzienne temperatury z tego okresu. Minimalna 
wartość SAT dla uprawy winorośli wynosi 2500°C. Przed podjęciem decyzji o doborze szczepów do 
obliczonej wartość SAT dl danego miejsca warto dodać około 100°C,  jako margines bezpieczeństwa. 

Wymagania termiczne poszczególnych grup szczepów są określone na podstawie wieloletnich 
doświadczeń. Dlatego SAT ułatwia podjęcie decyzji o doborze szczepu. 

 szczepy wczesne SAT około 2400 – 2500°C,  

 szczepy średnio wczesne SAT około 2600°C,  

 szczepy średnio późne SAT około 2700°C,  

 szczepy najpóźniejsze SAT około 2800°C. 
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Do określenia przydatności terenu do uprawy oprócz wartości  SAT ważny jest także rozkład roczny 
temperatur 

   średnia temperatura roczna: 8°C, 

   średnia temperatura w okresie wegetacyjnym (15 IV-15 X): 14°C, 

  średnia temperatura najcieplejszego miesiąca: 17°C,  

 

Przykłady rejonów Polski o dobrych warunkach termicznych  

 Podkarpacie okolice Dębicy i Mielca wartość SAT  około 2800°C 

 Kotlina Sandomierska w niektórych rejonach około 2700 °C   

 Małopolska rejony Krakowa  SAT powyżej 2600 °C 

 

 W Polsce najczęściej wybieranymi szczepami   do nasadzeń w winnicach są hybrydy 
międzygatunkowe winorośli. Szczepy Vitis vinifera  są bardziej zawodne. W rejonie  Dolnego Śląska 
udaje się szczep Riesling, w niektórych winnicach są próby uprawy szczepów Pinot Noir i Pinot Gris,  
Chardoney, jednak ta uprawa jest  dość zawodna i szczepy te nie dają plonu w każdym sezonie, co  
często zniechęca winogrodników. Dlatego  najczęściej w Polskich winnicach uprawia się szczepy 
Hybrydowe, Najwięcej cennych hybryd powstało we Francji USA, oraz w Niemczech. W tabeli 6 
zebrano najpopularniejsze szczepy uprawiane na całym świecie. 

 

Winorośl  - gatunek wieloletni 

Do 30 lat 

wzrasta ilość owoców z krzewu 

Po 30 latach 

wzrasta jakość owoców z krzewu 

 

 

 

Tabela 2:7 Zestawienie najważniejszych cech użytkowych wybranych szczepów winorośli uprawianych w Polsce 

Odmiana Pora 
dojrzewania 

Wymagania 
siedliskowe 

Potencjalna 
zawartość 
cukru 

Odporność 
na choroby 

Odporność 
na mróz 

Plenność 

Aurora wczesna Bardzo małe Średnia Wysoka Bardzo  
wysoka 

Wysoka 

Bianca Średniowczesna Średnie Wysoka   Bardzo  
wysoka 

Wysoka Średnia 

Cascade wczesna Bardzo  małe Mała   Bardzo 
wysoka 

Wysoka Wysoka 
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Tabela 2:8 Wybrane ważne odmiany nieuprawiane w Polskich winnicach, lub występujące rzadko 

Odmiana  Kraj selekcji Pochodzenie 

Moscato Włochy Hybrid Couderc 13 x July Muscat 

Chardonnay  Francja V. vinifera Pinot Noir x Gouais Blanc 

Syrah  Francja V. vinifera Dureza x Mondeuse 

Cabernet Sauvignon  Francja V. vinifera Cabernet Franc x Sauvignon Blank 

Chardoney późna Duże Średnie Średnia Mała Duża 

Dunaj Średniowczesna Średnie Bardzo 
wysoka 

Średnia Mała Średnia 

Freminer Średnio późna Średnie Wysoka Średnia Średnia średnia 

Hibernal Późna Duże Wysoka Średnia Wysoka Wysoka 

Johaniter Średnio późna  Średnie Mała Duża  Mała Duża 

Jutrzenka Średnio wczesna Małe Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Leon Millot Średnio wczesna Małe Wysoka Wysoka Wysoka Średnia 

Marchal 
Foch 

wczesna Małe Wysoka Wysoka Bardzo 
wysoka 

Wysoka 

Milla Bardzo wczesana Średnie Bardzo 
wysoka 

Średnia Mała  Średnia 

Muskat 
Odeski 

Bardzo wczesna Średnie Wysoka Średnia Mała Średnia 

Pinot Gris Śr późna Duże Duże Średnia Mała Średnia 

Pinot Noir Późna Bardzo duże Duża Mała Mała Mała 

Regent Średnio Wczesna Średnia Średnia Wysoka Średnia Wysoka 

Riesling  Średnio późna Duże Średnie Średnia Mała Duża 

Serena Średnio  wczesna Średnie Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Seyval Blanc Średnio Późna Średnia Niska Bardzo 
wysoka 

Wysoka Bardzo 
wysoka 

Sibera Średniopóźna Średnia Średnie Bardzo 
wysoka  

Wysoka Wysoka 

Traminer Średnio Późna Duże Średnia Niska Niska Niska 

Wisznievyj 
Rannyj 

Średnio wczesna Średnia Średnie Średnie Duża Wysoka 
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Merlot  Francja V. vinifera Magdeleine Noire des Charentes x Cabernet Franc 

Cabernet Franc  Francja V. vinifera Unknown 

Sauvignon Blanc  Francja V. vinifera Traminer x unknown 

 Red Niagara  Brazylia V. labrusca Mutation of Niágara Branca 

White Niagara  USA V. labrusca Concord (V. labrusca) x Cassady (V. vinifera x V. labrusca) 

Bordô  USA Hybrid Isabella x V.labrusca 

Violeta  Brazylia Hybrid BRS Rúbea x IAC 1398-21 

 

 

2.5. Rozpoznawanie odmian 

 

Identyfikacja odmian  jest jedną z ważniejszych umiejętności winogrodnika, gdyż z powodów 

błędów ludzkich w szkółkach  często dochodzi  do zanieczyszczeń materiału szkółkarskiego. Ponadto w 

okresie zbioru, można  wyeliminować  zamieszania owoców, jeśli produkujemy  wina odmianowe. 

Cech diagnostycznych jest wiele od oceny wizualnej po precyzyjne analizy genetyczne W tabeli 7   

zestawiono najważniejsze cechy diagnostyki wizualnej. 

 

Tabela 2:9 Elementy i cechy diagnostyki wizualnej używane w rozpoznawaniu odmian 

Element diagnostyczny Cecha 

Pędy Kolor kory i pąków, wielkość pąków, gęstość obsadzenia na pędzie, siła wzrostu 

Liście Kształt, wielkość, powierzchnia liczba klap, rodzaj ząbkowania, liczba ząbków, 
rodzaj omszenia, intensywność barwy zielonej oraz przebarwienia jesienne 

Kwiaty Męskie, żeńskie, obupłciowe, laboratoryjna analiza pyłku 

Grono Kształt grona, długość grona, liczba rozgałęzień, skrzydeł, ścisłość i liczba jagód w 
gronie 

Owoce Wielkość i kształt jagody, kolor skórki, kolor miąższu, ilość  nalotu woskowego, 
liczba nasion, obecność na powierzchni skórki deseni,;kropki, cętki 

Terminy faz 
fenologicznych 

Początku wegetacji, pojawiania się kwiatostanów, kwitnienia, zbioru, końca 
wegetacji 

   

Pozornie najłatwiej identyfikować odmiany  w momencie owocowania, jednak  do pełnej  

diagnostyki wizualnej  i rozpoznawania odmiany konieczna jest ocena wszystkich elementów 
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diagnostycznych. W niektórych przypadkach  można dokonać identyfikacji  tylko po części 

wegetatywnej i terminach faz fenologicznych. 

 Obecnie najbardziej precyzyjną metoda diagnostyczną jest analiza markerów DNA. Analizy 

genetyczne są bardzo kosztowne i wykonywane są gdy jest absolutna konieczność. Jednak  w związku  

z tym, że winorośl  jest gatunkiem o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, Wiele ośrodków 

naukowych opracowało szczegółowe mapy markerów genetycznych pozwalających na identyfikację 

pochodzenia wielu cennych odmian. 

 

3. Morfologia i anatomia krzewu 

 

Winorośl właściwa Vitis vinifera  sativa oraz wszystkie uprawiane obecnie hybrydy są pnączami 

długowiecznymi o bardzo dużej sile wzrostu. Siła wzrostu jest zależna od odmiany. Pędy mogą 

przyrastać w ciągu roku nawet do kilku metrów. W uprawie wielkość roślin jest regulowana przyjętym 

systemem prowadzenia winnicy.  

 

3.1. System korzeniowy  

W systemie korzeniowym wyróżniamy między innymi: 

 trzon korzeniowy 

 korzenie szkieletowe 

 korzenie podpowierzchniowe 

 etc. 

 

System korzeniowy – stabilizuje  roślinę w podłożu oraz jest odpowiedzialny za pobieranie wody 

oraz substancji odżywczych. Winorośl  cechuje się bardzo  rozbudowanym i wydajnym  systemem  

korzeniowym i jest to związane z dużymi rozmiarami rośliny. Parcie korzeniowe winorośli musi  być 

bardzo wysokie, aby woda i substancje odżywcze mogły być transportowane do tkanek  oddalonych od 

korzeni nawet o kilkanaście metrów. U winorośli występują dwa rodzaje korzeni – główne i 

przybyszowe. Korzenie wyrastające z węzłów to korzenie przybyszowe. System korzeniowy winorośli 

jest głęboki i charakteryzuje się wyraźną piętrowością wyróżniamy korzenie; powierzchniowe, 

pośrednie i podstawowe. W Polskich winnicach  bardzo zależy nam  na dobrym rozwoju korzeni 
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podstawowych i pośrednich, gdyż w dużej mierze  będą  decydowały o mrozoodporności rośliny oraz 

jej odporności na suszę.  

Korzenie powierzchniowe należy usuwać, gdyż osłabiają wzrost korzeni  z niższych stref profilu 

glebowego, w konsekwencji roślina w bezśnieżne zimy  będzie bardziej narażona na mróz, a w letnie 

upały słabiej  będzie pobierać wodę z głębszych poziomów profilu glebowego.  

 

3.2. Część nadziemna 

3.2.1. Części nadziemne zdrewniałe  

 

W częściach zdrewniałych winorośli wyróżniamy: 

 Pień 

 Ramiona wieloletnie 

 Ogniwa owoconośne 

 Pędy jednoroczne/ łozy 

 

Roślina winorośli jest wieloletnim pnączem w naturze ma pokrój krzewiasty najczęściej jest 

uczepiona na  drzewach, murach, zboczach. W uprawie winorośl prowadzona jest najczęściej  jako 

niewielki krew z wyraźnie wyodrębnionym pniem. Wysokość pnia jest zależna od sposobu 

prowadzenia winnicy i może mierzyć od kilku centymetrów  do  bardzo wysokich form  nawet do 

ponad 2 metrowych.  

 

Od pnia wyprowadzane są krótkie około 50 centymetrowe wieloletnie rozgałęzienia, które będą 

stanowiły szkielet wybranej formy prowadzenia rośliny. Liczba ramion w polskich winnicach to 

najczęściej jedno lub dwa. Natomiast  w niektórych winnicach w cieplejszych rejonach świata liczba 

ramion może być większa.  

 

Inną formą ramion są tak zwane Kordony (sznury), które są znacznie dłuższe od ramion dochodzą 

czasem nawet kilku metrów, ich liczba będzie zależna od formy prowadzenia. Sznury można rozpinać 

poziomo  i pionowo oraz po różnymi kątami   
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3.2.2. Części nadziemne zielone) 

Zielone części nadziemne to przede wszystkim: 

 Latorośle 

 Liście 

 Kwiatostany 

 Owoce 

 Etc.  

 

Z ramion i sznurów wyrastają najważniejsze ze względu na plonowanie pędy jednoroczne 

zwane latoroślami. latorośle dzielimy na: 

- główne – wyrastają z pąków zimowych,                       

 - boczne – wyrastają  z pąków letnich, 

 - pasierby – wyrastają z pąków śpiących na pędach jednorocznych 

z pąka głównego zimowego  wyrastają najsilniejsze  latorośle na których ukształtowane są najsilniejsze 

pąki  kwiatowe.  z jednego dobrze wykształconego pąka mogą wyrosnąć 3 pędy  jednoroczne  główny i 

2 zastępcze. 

Na latorośli znajdują się zgrubienia tak zwane węzły na początku sezonu z węzła wyrastają główne 

latorośle, w połowie sezonu z tego samego węzła wyrastają pasierby. 

 

Latorośle posiadają budowę segmentową – składają się z silniej zgrubiałych części nazywanych 

węzłami, a odległości między nimi nazywane są międzywęźlami. Na węzłach rozmieszczone są 

wszystkie pozostałe części latorośli – liście, pasierby, wąsy i kwiatostany. 

 

Z jednej strony węzła znajduje się liść z ogonkiem liściowym, u podstawy którego 

umiejscowiony jest pąk zimowy i pąk liściowy, z którego  w drugiej połowie okresu wegetacji wyrastają 

pasierby. Z tego samego węzła  będą wyrastały kwiatostany i wąsy czepne. Wąs zawsze wyrasta ponad 

kwiatostanem (fot 1.), aby  w późniejszym okresie dobrze utrzymać grono. Na pasierbach również 

mogą pojawić się  kwiatostany, najczęściej tak się dzieje po wiosennych uszkodzenia mrozowych, ale 

ich wielość jest znacznie mniejsza od typowej wielkości kwiatostanu danej odmiany. Owoce odmian 
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późnych mogą nie osiągnąć  dojrzałości zbiorczej Dojrzewanie ich jest możliwe  w warunkach Polski, 

jedynie w przypadku odmian dojrzewających w okresie lipiec – sierpień 

 

Wąsy czepne 

 Powstaje jako zmodyfikowany  liść, lub jego część. Służy do owijania się wokół podpory i tym 

samym umożliwia wspieranie lub wspinanie się rośliny, która rosnąc dzięki temu ku górze zyskuje 

lepszy dostęp do światła. Wąsy są wrażliwe na dotyk Przy kontakcie z drutami konstrukcji podporowej, 

w ciągu 2 godzin wąs okrąża drut, dzięki czemu przymocowuje latorośl do konstrukcji. Przy braku 

przedmiotu, wokół którego mógłby się owinąć wąs zasycha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6 Wąs czepny wyrastający ponad kwiatostanem 

 

 

Pąki winorośli 

Wyróżniamy cztery rodzaje pąków – letnie, zimowe, boczne i śpiące Na każdym węźle latorośli w 

kątach liści znajdują się po dwa pąki. Na wiosnę, na początku okresu wegetacyjnego, jeden z rozwija 

się.  Pąki letnie są przeważnie niepłodne, ale okazjonalnie może z nich powstać grono. W pobliżu 

pąków letnich, na każdym węźle znajdują się pąki śpiące. Mają one złożoną budowę tzn. że składają się 

z kilku pąków – 1 głównego i 3-5 zastępczych  
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W pąkach zimowych znajdują się zawiązki kwiatostanów. Pąki zastępcze rozwijają się w przypadku 

uszkodzenia paka głównego. 

Pąki zimowe są  bardzo mocno okryte wełnistymi włoskami  i łuskami okrywającymi, które 

pełnią funkcję ochronną podczas zimowych chłodów.  Pąki zimowe są położone na tzw. poduszeczce 

umiejscowionej na węźle latorośli.  Na poduszeczce znajduje się warstwa  komórek archesporialnych, 

które mogą w razie potrzeby  rozpocząć różnicowanie pąków zastępczych.  

W centralnej części pąka zimowego znajdują się zawiązki  pąka głównego, który ma już 

zróżnicowane zawiązki liści i kwiatostanów, wokół pąka głównego występuje kilka pąków zastępczych..   

 

Liście 

 Liść  jest organem fotosyntezy, oddychania i transpiracji.  

Podstawową funkcją liścia jest przeprowadzenie procesu fotosyntezy czyli zmiany energii słonecznej  w 

energię chemiczną,  jest to biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii 

nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil.  

Transpiracja  to proces polegający na wyparowywaniu wody w największym stopniu przez liście, 

ponieważ ich powierzchnia jest największa.  Transpiracja to proces termoregulacji całego organizmu 

rośliny. Oddychanie to trzecia funkcja liścia która zachodzi  najczęściej nocą, jest to proces przeciwny 

do fotosyntezy i polega na rozkładzie cukrów z udziałem tlenu na proste związki nieorganiczne, takie 

jak woda i dwutlenek węgla.  

 Liście winorośli mają  bardzo zróżnicowaną  budowę zależną od odmiany.  Kształty blaszki 

może być okrągły, sercowaty, nerkowaty jajowaty. Ponadto liście mogą być całobrzegie lub w różnym 

stopniu piłkowane. Piłkowanie liści może być cechą diagnostyczną w identyfikacji odmian. Liść 

winorośli jest najczęściej klapowany liczba klap jest zależna od odmiany.   Powierzchnia blaszki 

liściowej może być gładka lub w różnym stopniu omszona.  Kolor liści w okresie wegetacyjnym jest  

najczęściej ciemnozielony. Intensywność zabarwienia   jest zależna od  stanowiska i zasobności gleby. 

Jesienią liście przebarwiają się  na kolor żólty lub czerwony, a cecha ta jest związana z pochodzeniem 

odmiany.  Powierzchnia liści na jednej latorośli jest cechą odmianową i może dochodzić do 1,5 m2, a 

średnio na jednym krzewie winorośli wynosi powierzchnia liści może dochodzić do  9 m2. 
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Rysunek 7 Różne kształty liści. 

 

 

 

4. Fizjologia krzewu 

4.1. Rozwój i wzrost krzewów winorośli 

 

Skala BBCH dla Vtis viniferera 

 

Skala BBCH - stosowana w Unii Europejskiej do identyfikacji faz fenologicznych roślin uprawnych. Skala 

ta pozwala na precyzyjne określenie etapu rozwoju rośliny. Dzięki precyzyjnemu liczbowemu kodowi 

dziesiętnemu, któremu przypisane są kolejne fazy fenologiczne istnieje możliwość stworzenia modelu 

działań agrotechnicznych na plantacjach. Jest to przydatne plantatorowi w szczególnie dla ochrony 

roślin oraz dla precyzyjnych przepisów administracyjnych dotyczących między innymi ubezpieczeń 

rolniczych. Skala BBCH wykorzystuje system kodu dziesiętnego, który dzieli się na zasadnicze i 

drugorzędne fazy rozwoju. 

 

4.1.1. Okres, fazy wegetacji 

 

Podczas wegetacji winorośli możemy wyróżnić między innymi takie fazy jak: 
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 płacz łozy 

 pękanie pąków 

 intensywny wzrost latorośli 

 kwitnienie 

 wzrostu jagód 

 dojrzewanie owoców 

 drewnienie latorośli 

 

 

Kod 
BBCH 

Opis fazy rozwojowej 

00 Spoczynek: pąki zimowe zaokrąglone, mniej 
lub bardziej zamknięte, jasne lub 
ciemnobrązowe w zależności od  odmiany 

 

01 Początek nabrzmiewania pąka, pąki 
powiększają się  
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03  Koniec nabrzmiewania pąków: pąki 
nabrzmiałe, ale nie zielone 

 

05  "Wełniany pąk": wyraźnie widoczna 
brązowa wełna 

 

07 Początek pękania pąków 

 

08 Pękanie pąków: wyraźnie widoczne zielone 
liście 

 

Faza wzrostu 1: Rozwój liści  
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11 Pierwszy uformowany liść na pędzie 

 

12 Drugi uformowany liść 

 

13 Trzeci uformowany liść 

 

1… Kolejne rozwijające się liście . . .  

19 Dziewięć lub więcej rozwiniętych liści 

 

Faza rozwoju 5: Pojawienie się kwiatostanów 
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53 Kwiatostany wyraźnie widoczne 

 

55 Kwiatostany nabrzmiałe, kwiaty ściśle do 
siebie przylegają 

 

57 Kwiatostany w pełni uformowane i 
widoczne; kwiaty rozpierzchłe, ale w pąkach 

 

Stadium rozwoju 6: Kwitnienie 

60 Pierwsze kwiaty rozchylają się 
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61 Początek kwitnienia: 10% otwartych kwiatów 

 

62 20% otwartych kwiatów 

 

63 30% otwartych kwiatów  

64 40% otwartych kwiatów  

65 Pełnia kwitnienia: 50% otwartych kwiatów, 
pierwsze rozwinięte kwiaty przekwitły 

 

66 60% otwartych kwiatów, pierwsze rozwinięte 
kwiaty przekwitły 

 

67 70% otwartych kwiatów, pierwsze rozwinięte 
kwiaty przekwitły 
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68 80% otwartych kwiatów, pierwsze rozwinięte 
kwiaty przekwitły 

 

69 Koniec kwitnienia kwiaty opadają 

 

Faza rozwoju 7: zawiązanie owoców 

71 Zawiązanie owoców: młode zawiązki 
zaczynają rosnąć, opadają zaschnięte części 
kwiatów 

 

73 Młode jagody nabierają kulistego 
kształtu , grona zaczynają przewisać 
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75 Jagody wielkości zielonego groszku, grona 
przewisają   

 

77 Jagody osiągają wielkość typową dla 
odmiany 

 

79 W pełni rozwinięte owoce  

Faza rozwoju 8: Dojrzewanie owoców 

81 Początek dojrzewania: jagody zaczynają się 
rozwijać kolor  specyficzny dla odmiany 

 

83 Jagody w pełni wykolorowane   

85 Mięknięcie  owoców  

89 Jagody gotowe do zbioru 

 

Faza rozwoju 9: Koniec wegetacji 

91 Po zbiorze; koniec  drewnienia pędów  

92 Początek przebarwiania liści  
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93 Początek opadania liści 

 

95 50% opadłych liści  

97 97 koniec opadania liści  

99 99 Koniec wegetacji 
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5. Podtrzeby mineralnego żywienia winorośli 

Rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju energii słonecznej, dwutlenku węgla, wody, tlenu i 

składników mineralnych. Wśród 16 niezbędnych składników pokarmowych wyróżnia się składniki 

biogenne, tj. węgiel (C), tlen (O) i wodór (H), w które rośliny zaopatrują się pobierając dwutlenek węgla 

i wodę oraz składniki mineralne, pobierane wraz z wodą ze środowiska rozwoju systemu 

korzeniowego. Dzieli się je ze względu na ich stężenie w roślinie na składniki główne, czyli 

makroelementy: N - azot, P - fosfor, K - potas, Mg - magnez, Ca - wapń i S - siarka oraz mikroelementy: 

B - bor, Zn - cynk, Mn - mangan, Fe - żelazo, Cu - miedź, Mo - molibden i Cl - chlor. Inny podział 

składników niezbędnych oparty jest na podstawie funkcji, jaką pełnią one w metabolizmie rośliny (tab. 

1). Według tego podziału wyróżnia się 3 grupy składników: strukturalne, elektrolityczne i 

enzymatyczne. Do pierwszej grupy zalicza się wszystkie składniki biogenne (C, H, O) oraz N, P, S i Ca. 

Do składników elektrolitycznych, które najczęściej występują w stanie wolnym w roślinie (w 

cytoplazmie komórkowej), gdyż są niezbędne do tworzenia potencjału osmotycznego w komórkach - 

należą: K, Ca, Mg, Cl i Na. Składniki niezbędne w aktywacji enzymów to: Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. 

 

Poza składnikami niezbędnymi, których nie da się zastąpić innymi składnikami oraz pełniącymi 

określoną rolę w metabolizmie - wyróżnia się także składniki korzystne, których obecność stymuluje 

wzrost roślin. Te mineralne biostymulatory mogą wpływać na zwiększenie pobrania niezbędnych 

składników pokarmowych, zmniejszenie toksyczności jonów obecnych w środowisku wzrostu lub 

stymulować aktywność metaboliczną enzymów roślinnych. Należą do niech krzem (Si), nikiel (Ni), 

kobalt (Co) i sód (Na). 

 

Składniki mineralne, aby mogły być przez rośliny pobrane muszą występować w glebie w formie 

rozpuszczalnej (dostępnej, przyswajalnej) i w optymalnym stężeniu. Poza tym między składnikami 

rozpuszczonymi w roztworze glebowym musi występować stan równowagi. 

 

Tabela 5:1 Główne funkcje składników pokarmowych 

 

Składnik 
pokarmowy 

Forma pobrania Funkcja 

składnika 
Funkcja w metabolizmie rośliny 

Azot - N NO3
-
, NH4

+
 strukturalna synteza aminokwasów i białek 

Fosfor - P H2PO4
-
, HPO4

2-
 strukturalna 

podziały komórkowe, tworzenie związków 
energetycznych 
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Potas - K K
+
 elektrolityczna 

transport cukrów, kontrola aparatów szparkowych, 
aktywator wielu enzymów 

Wapń - Ca Ca
2+

 

strukturalna 
elektrolityczna 

enzymatyczna 

składnik ścian komórkowych, osmoregulator 

Siarka - S SO4
2-

 strukturalna synteza aminokwasów cystyny i metioniny 

Magnez - Mg Mg
2+

 
strukturalna 
elektrolityczna 
enzymatyczna 

centralny atom cząsteczki chlorofilu, synteza żelaza 
chlorofilu 

Mangan - Mn Mn
2+

 enzymatyczna niezbędny w procesie fotosyntezy 

Bor - B H3BO3 enzymatyczna 
powstawanie ściany komórkowej, kiełkowanie i 
wydłużenie łagiewki pyłkowej,  metabolizm i transport 
cukrów, synteza aksyn zawierających cynk 

Miedź - Cu Cu
2+

 enzymatyczna metabolizm azotu i węglowodanów 

Molidben - Mo MoO4
2-

 enzymatyczna składnik enzymu reduktazy i azotanowej 

 

 

Status mineralnego odżywienia roślin 

 

Rośliny pobierają składniki mineralne z gleby i gromadzą je w częściach nadziemnych i 

podziemnych. Do realizacji podstawowych funkcji życiowych potrzebują określonej ilości składników 

pokarmowych, które określa się wymaganiami pokarmowymi. Wymagania pokarmowe to ilość 

składników pokarmowych, jaką rośliny wbudowują w swoją biomasę, w ciągu całego okresu wegetacji. 

Im wyższy jest plon biomasy, tym wymagania pokarmowe są większe. Wymagania pokarmowe wyraża 

się w najczęściej w kilogramach danego składnika, np. azotu, na powierzchnię 1 ha, przy określonym 

plonie. Zawartość składnika w roślinie, określona w konkretnej fazie wzrostu poprzez wykonanie 

analizy materiału roślinnego (części wskaźnikowych roślin), pozwala określić jej stan odżywienia. W 

okresie wzrostu rośliny zawartość składników pokarmowych zmienia się, i dotyczy to zwłaszcza takich 

pierwiastków jak azot, potas i fosfor. W miarę starzenia się roślin dochodzi do akumulacji niektórych 

składników, np. Ca, Mg czy niektórych mikroskładników. Właściwe ustalenie terminu pobrania części 

wskaźnikowych do analiz będzie determinowało oznaczoną w biomasie zawartość składników. Ze 

względu także na ruchliwość składników w roślinie, wybór części wskaźnikowej do analiz nie jest 

przypadkowy. Najczęściej organem wskaźnikowym są liście (całe liście, blaszki liściowe), w pełni 

dojrzałe, ale jeszcze niestarzejące się, ze środkowej części pędów wegetatywnych. Do innych organów 

wskaźnikowych mających znaczenie analityczne w przypadku winorośli należą także ogonki liściowe 

pobierane do badań w czasie kwitnienia. 
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Wyróżnia się pięć klas odżywienia rośliny składnikiem pokarmowym:   

 deficyt - głęboki niedobór,  

 niedobór (utajony głód, niedobór łagodny),  

 odżywienie optymalne,  

 odżywienie luksusowe (nadmiar nietoksyczny)  

 nadmiar (toksyczny).  

 

Przy deficycie składnika pokarmowego widoczne są wyraźne symptomy chorób fizjologicznych 

na roślinach np. zmiany na zewnętrznych organach roślin – chlorozy, nekrozy, czy pogorszenie jakości 

plonu. Są one wywołane zaburzeniami metabolicznymi w komórkach roślinnych.  

Niedobór składnika pokarmowego o łagodnym przebiegu, czy też utajony głód nie powoduje 

zauważalnych objawów, ale może obniżać plonowanie roślin i pogarszać jakość uzyskanego plonu. 

Można go zdiagnozować jedynie wykonując oznaczenia zawartości składników pokarmowych w 

częściach wskaźnikowych roślin. Czasami stwierdzany niedobór składnika wywołany jest tzw. ‘efektem 

rozcieńczenia’, kiedy to w szybko przyrastającej biomasie roślin stężenie danego składnika ulega 

obniżeniu. Wiąże się to najczęściej z niezbilansowaniem głównych składników pokarmowych, tj. azotu, 

fosforu i potasu, czasem także magnezu lub mikroelementów. Ocena stanu odżywienia roślin na 

podstawie wykonywanych testów roślinnych powinna być powiązana także z lustracją plantacji i oceną 

wyglądu roślin, a także z analizą zasobności gleby i zawartości substancji organicznej w przypadku 

azotu.  

 

Odżywienie optymalne gwarantuje największą wydajność procesów metabolicznych rośliny, 

jeśli pozostałe czynniki wzrostu są w optimum, i zapewnia dużą szybkość przyrostu biomasy. Stan 

odżywienia luksusowego może nie dawać widocznych symptomów lub może być związany z 

nieznacznym zahamowaniem wzrostu roślin czy pogorszeniem niektórych cech jakościowych plonu 

(nadmiar azotanów). Nadmiar toksyczny natomiast prowadzi do wyraźnego zahamowania wzrostu 

roślin i spadku plonów. 

 

Dla potrzeb diagnostycznych podaje się najczęściej 3 poziomy odżywienia roślin składnikiem 

pokarmowych (3 zakresy zawartości składnika pokarmowego w częściach wskaźnikowych): niski – 
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poniżej tej zawartości obserwuje się spadek przyrostu biomasy (plonu), optymalny – zawartość 

niezbędna do uzyskania maksymalnej biomasy i nadmierny – zawartość wysoka, która może prowadzić 

do niewielkiego spadku uzyskanego plonu lub pogorszenia jego cech jakościowych. 

 

Lustracja plantacji i wizualna ocena stanu odżywienia roślin daje doświadczonemu 

plantatorowi szybką informację o występowaniu zaburzeń, których przyczyną może być choroba 

fizjologiczna związana z deficytem lub nadmiarem składników pokarmowych. Przyczyny 

nieprawidłowości mogą być różnorodne, np. błędy w nawożeniu, za wysoki lub za niski odczyn gleby, 

wadliwa struktura gleby, itp. Najczęściej na liściach pojawiają się chlorozy – przejaśnienia blaszek 

liściowych lub ich fragmentów. Jeśli obserwowane są na starszych liściach może to wskazywać na 

niedobór azotu, potasu lub magnezu (pierwiastki ruchliwe w roślinie - remobilizowane), a jeśli na 

młodych liściach to wskazuje to na braki w zawartości wapnia, żelaza, cynku, lub manganu (składniki 

nieruchliwe) (tab. 2). Remobilizacja, albo redystrybucja składnika z dojrzałych liści do części roślin 

intensywnie rosnących jest kluczowym procesem pozwalającym roślinie na utrzymanie cyklu 

życiowego przy niedostatecznej podaży składnika w środowisku korzeniowym. Symptomy niedoboru, 

które pojawiają się na młodych liściach lub stożkach wzrostu są najczęściej związane z niedostateczną 

redystrybucją składnika. Do redystrybucji składników dochodzi także w okresie zawiązywania owoców 

i nasion. W tej fazie wzrostu aktywność korzeni zmniejsza się (konkurencja o asymilaty pomiędzy 

owocami i korzeniami), a potrzebne składniki mineralne są redystrybuowane z liści do owoców/nasion. 

W przypadku owoców w tej fazie wzrostu, obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na potas, 

mniejsze na azot i fosfor, co skutkuje obniżaniem się zawartości tych składników w liściach w fazie 

reprodukcyjnej. W przypadku roślin znacznie ‘obciążonych’ dużym plonem owoców w okresie zbiorów 

mogą być obserwowane na starszych liściach zaawansowane objawy niedoboru potasu w okresie 

dojrzewania owoców, nawet wówczas, kiedy gleba jest zasobna w ten składnik. 

 

Inne obserwowane symptomy niedoboru pierwiastków na roślinach to nekrozy – obumieranie 

tkanek roślin. Często chlorozy szybko przechodzą w nekrozy, jeśli deficyt składnika nasila się. 

Żółknięcie brzegów starszych liści przy niedoborze potasu prowadzi z czasem do ich brunatnienia i 

zamierania powodującego postrzępienie brzegów blaszek lub deformację liści. 

 

 

Tabela 5:2 Określanie niedoborów składników pokarmowych na podstawie widocznych objawów na częściach nadziemnych 
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Objawy wizualne 
 Liście 

 dolne (starsze) górne (młode) 

Chlorozy 

 cała blaszka liściowa  N, S Fe, S 

brzegi blaszki liściowej  K - 

między nerwami (międzyżyłkowa)  Mg, Mn Mn, Zn 

Nekrozy 

brzegi blaszki liściowej  K - 

między nerwami (międzyżyłkowa)  Mg Mn, Cu 

Pozostałe 

fioletowe (antocjanowe) 

przebarwienia 

 
P, N - 

zamieranie stożków wzrostu, 

deformacje 

 
Ca B, Mo 

 

 

Określanie stanu odżywienia roślin w praktyce powinno opierać się zarówno na ocenie wizualnej, 

na chemicznej analizie gleby i analizie części wskaźnikowych roślin. 

 

5.1. Główne składniki pokarmowe 

5.1.1. Azot 

 

Azot obok węgla jest jednym z podstawowych materiałów budulcowych w organizmach 

żywych i jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Jest składnikiem aminokwasów, 

amidów, białek, kwasów nukleinowych, chlorofilu, fitohormonów, w tym cytokinin. Generalnie azot 

pobudza wzrost wegetatywny części nadziemnych i nadaje liściom kolor intensywnie zielony. Bierze 

udział prawie we wszystkich reakcjach biochemicznych w komórkach roślinnych. Chociaż jest on 

potrzebny roślinom w większej ilości niż jakikolwiek inny składnik pokarmowy, potrzeby pokarmowe 

winorośli względem N są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku innych roślin uprawnych. Szacuje 

się, że roczne zużycie azotu przez winorośl wynosi około 40-70 kg N ha-1. 

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 
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Korzenie roślin pobierają z gleby azot głównie w formie kationu amonowego (NH4
+) i anionu 

azotanowego (NO3
-). Najważniejszym czynnikiem decydującym o pobieraniu jonu azotanowego lub 

amonowego z roztworu glebowego jest różna dostępność obydwu form N zależna od pH gleby. 

Pobieranie formy amonowej zachodzi lepiej w środowisku obojętnym i maleje wraz ze spadkiem 

wartości pH gleby. W warunkach wysokiego pH gleby korzenie roślin mogą pobierać azot z roztworu 

glebowego także w formie amoniaku. Sytuacja odwrotna zachodzi przy pobieraniu formy azotanowej 

azotu. Ze względu na równowagę kationowo-anionową w roślinie, pobieranie anionów - azotanów 

pociąga za sobą zwiększone zapotrzebowanie roślin na kationy, głównie o charakterze zasadowym K+, 

Mg2+ i Ca2+. Pobieranie azotu w formie amonowej z kolei prowadzi do silnego zakwaszenia rizosfery, co 

hamuje pobieranie kationów (niedobór K+, Mg2+ i Ca2+). W komórkach gromadzą się wówczas 

zwiększone ilości chlorków, siarczanów i fosforanów. 

Azot należy do pierwiastków ruchomych tj. reutylizowanych. Przemieszcza się bardzo łatwo 

pomiędzy różnymi organami rośliny, a w przypadku niedostatecznych jego ilości jest wycofywany z 

organów starszych i transportowany do młodych, intensywnie rozwijających się. Wewnętrzny cykl 

obiegu azotu w roślinach wieloletnich, do których należy winorośl, pozwala na kontynuowanie wzrostu 

i rozwoju niezależnie od ilości pobieranego N przez korzenie w początkowym okresie wegetacji. Dzięki 

temu wzrost roślin wieloletnich możliwy jest nawet w przypadku niskiego, niewystarczającego 

poziomu pobierania N przez korzenie z roztworu glebowego. Taka sytuacja często występuje wiosną 

po ruszeniu wegetacji, gdy temperatura gleby jest niska, a także w okresach szybkiego wzrostu pędów, 

liści i owoców, kiedy zapotrzebowanie na azot jest duże. Pobieranie azotu z gleby wzrasta w okresie 

kwitnienia, zawiązywania owoców aż do fazy rozwojowej winorośli określanej, jako veraison. W 

cieplejszych rejonach okresem pobierania azotu z gleby jest także faza po zbiorach owoców. Rośliny 

gromadzą wówczas azot na następny sezon wegetacyjny. Późną jesienią proteiny zawarte w liściach 

ulegają degradacji, a N transportowany jest do wieloletnich, zdrewniałych organów krzewu, gdzie 

zostaje magazynowany. Młode krzewy z uwagi na małe rozmiary mają ograniczoną wielkość depozytu 

tego pierwiastka, która zwiększa się wraz ze wzrostem winorośli. 

 

Objawy niedoboru 

Suchy materiał roślinny zawiera około 2-4% N. Takie stężenie składnika występuje najczęściej 

w blaszkach liściowych winorośli, w ogonkach natomiast stwierdza się najczęściej 0,8-2% N w s.m. 

(tab. 4 i 5).  Niedobór azotu jest łatwy do rozpoznania, gdyż zawsze prowadzi do hamowania wzrostu, 

chlorozy całych blaszek starszych liści (remobilizacja) i przedwczesnego ich zamierania (zdj. 1). Często 

przy braku azotu ogonki liściowe i pędy przybierają barwę czerwonawą. Owoce niedożywione azotem 

są dobrze wybarwione, ale drobne i przedwcześnie dojrzewają. Podczas winifikacji, niedobór azotu w 
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owocach może ograniczyć fermentację, gdyż drożdże potrzebują tego składnika do rozmarzania się. 

Niewielki niedobór azotu, tak jak niewielki deficyt wody zwykle koreluje z lepszą jakością owoców. 

Ograniczenie wzrostu wegetatywnego, zamiesza konkurencję o węglowodany pomiędzy pędami 

wegetatywnymi i owocami.  

Trudno jest zaobserwować na plantacji wczesne fazy niedoboru azotu, często jedynym 

sygnałem jest osłabienie wigoru roślin. Stan odżywienia winorośli azotem jest powszechnie określany 

poprzez analizę ogonków liściowych w fazie kwitnienia roślin. 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 

Do czynników sprzyjających deficytom tego składnika należą: długotrwała susza lub nadmierne 

uwilgotnienie gleby oraz niskie temperatury gleby w okresie wiosny. Czynniki te hamują proces 

mineralizacji glebowej substancji organicznej – głównego źródła azotu mineralnego dla roślin. Objawy 

częściej występują na glebach lekkich i z niską zawartością próchnicy lub ciężkich, zbitych i źle 

przewietrzanych. Ponieważ jon azotanowy ma ujemny ładunek, jest bardzo słabo zatrzymywany w 

glebie w porównaniu do dodatnio naładowanego jonu amonowego przyłączanego szybko do koloidów 

glebowych. Mobilność NO3
- w glebie może sprzyjać jego wymywaniu przez wody opadowe i 

przemieszczaniu się do wód podziemnych. Dlatego stosowanie nawozów mineralnych zawierających tą 

formę azotu powinno być szczególnie ostrożne i wykonanie w czasie, kiedy rośliny wykazują 

największe zapotrzebowanie na ten składnik. Uprawa roślin okrywowych może także zmniejszyć 

dostępność azotu dla winorośli w wyniku konkurencji o składnik pokarmowy pomiędzy roślinami. 
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Rysunek 8 Zahamowanie wzrostu roślin, chlorotyczne liście o zredukowanych blaszkach liściowych 

 

Objawy nadmiaru 

Nadmiar azotu nie jest łatwy do rozpoznania, chociaż może wskazywać na to bujny wzrost 

wegetatywny,  ciemnozielona barwa liści i zmiana morfologii blaszek liściowych (duża powierzchnia, 

słabe mechanicznie tkanki) (zdj. 2 a i b). Pędy rosną szybko, a międzywęźla są długie i wolno drewnieją. 

Korona staje się gęsta i zacieniona. Nadmierna podaż azotu może prowadzić do opóźnienia 

wybrawiania i dojrzewania owoców oraz pogorszenia ich jakości (nadmierna zawartość azotanów, 

zmniejszenie zawartości suchej masy i cukrów w owocach). Nadmiar azotu zwiększa podatność roślin 

na porażenie przez choroby i szkodniki. Ponadto nadmierne stosowanie nawozów azotowych 

przyczynia się do zanieczyszczenia wód azotanami i może powodować niedobór molibdenu i fosforu w 

wyniku zakwaszenia gleb, szczególnie tych o nieuregulowanym odczynie. 

  

 

 

 

Rysunek 9 Bujny wzrost latorośli (nadmiernie zagęszczona korona) powodowany nadmiarem azotu mineralnego w glebie 

 

 

5.1.2. Fosfor 
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Fosfor jest składnikiem kwasów nukleinowych (DNA, RNA), nukleotydów, koenzymów, 

fosfolipidów tworzących błony komórkowe, giberelin i karoteniodów. Odgrywa kluczową rolę w 

reakcjach przenoszenia i akumulacji energii i bierze udział m.in. w procesie fotosyntezy, oddychania 

oraz transporcie związków organicznych przez błony komórkowe. Wpływa na kwitnienie, owocowanie 

i wytwarzanie nasion, a także na rozwój systemu korzeniowego, szczególnie korzeni bocznych i 

przybyszowych.  

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Rośliny pobierają fosfor z gleby w formie anionów H2PO4
- (gleby lekko kwaśne) lub HPO4

-2 

(gleby lekko alkaliczne). Fosfor jest bardzo mało ruchliwym składnikiem w glebie a stężenie form 

rozpuszczalnych w roztworze glebowym jest bardzo niskie (0,3-3 mg P dm-3, co stanowi 1-3 kg P ha-1). 

Ilość uruchomionego fosforu zależy od odczynu, wilgotności oraz zawartości materii organicznej w 

glebie. Najwięcej fosforu ruchomego, zwanego także przyswajalnym, znajduje się w glebach o 

odczynie lekko kwaśnym. Na glebach o odczynie bardzo kwaśnym lub alkalicznym dochodzi do 

uwsteczniania fosforu, czyli spadku jego przyswajalności dla roślin. Fosfor przemieszcza się w glebie 

bardzo wolno drogą dyfuzji, która zależy od dostępności wody i temperatury. 

 

Rośliny wykształciły wiele mechanizmów ułatwiających pobieranie fosforu z gleby. Należą do 

nich zmiany w morfologii systemu korzeniowego poprzez wytwarzanie korzeni bocznych i włośników 

oraz tworzenie asocjacji mikorytycznych (symbioza z grzybami mikoryzowymi). Grzyby zwiększają 

powierzchnię chłonną systemu korzeniowego oraz mogą rozkładać organiczne związki fosforu i 

uwalniać P nieorganiczny dostępny dla grzybów i dla roślin. Oprócz tego korzenie mogą wydzielać do 

gleby kwasy organiczne, enzymy, które zmieniając odczyn rizosfery (strefa gleby bezpośrednio 

otaczająca korzeń) przyczyniają się do rozpuszczania fosforanów nieorganicznych i rozkładu 

organicznych związków fosforu. 

 

Objawy niedoboru 

Optymalna zawartość fosforu w blaszkach winorośli wynosi 0,25 – 0,40% w s.m., w ogonkach 

natomiast około 0,17% P (tab. 4 i 5). Przy braku fosforu podziały komórkowe zostają zahamowane, co 

zatrzymuje wzrost roślin (pędów, liści). Asymilaty są kierowane do korzeni, co skutkuje z kolei 

rozrostem systemu korzeniowego w „poszukiwaniu” brakującego składnika, kosztem części 

nadziemnych. Początkowo liście przybierają barwę szarozieloną, a przy głodzie fosforowym cukry 

gromadzone na skutek zahamowania procesu fotosyntezy mogą prowadzić do syntezy antocyjanów i 
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pojawiania się purpurowej barwy liści. Takie zabarwienie liści jest mechanizmem ochronnym rośliny 

przed nadmiarem światła niewykorzystanego na skutek spadku efektywności fotosyntezy i 

pojawianiem się nadmiaru niewykorzystanej energii. Bardzo wrażliwe na niedobór P są organy 

generatywne winorośli. Utrzymanie i różnicowanie zainicjowanych gron jest silnie zależne od podaży 

fosforu na początku sezonu wegetacyjnego.  

Jak wszystkie rośliny wieloletnie winorośl gromadzi fosfor w zdrewniałych częściach, tj. w pniu, 

pędach, oraz korzeniach w formie estrów ortofosforanów, fosfolipidów, RNA oraz fitynianów. Związki 

te stanową źródło P-rezerwowego, redystrybuowanego wiosną w pierwszej fazie rozwoju części 

podziemnych i nadziemnych roślin. Największe pobranie fosforu z gleby przez winorośl występuje 

pomiędzy kwitnieniem a wczesną fazą wybarwiania się owoców (veraison). Fosfor jest wówczas 

transportowany przez korzenie do części nadziemnych korony (pędy, liście). W późniejszym okresie tj. 

pomiędzy veraison a spoczynkiem, P jest remobilizowany i transportowany do części zdrewniałych, 

tworząc rezerwę na następny sezon wegetacyjny. Od 10 do 50% rocznego zapotrzebowania winorośli 

na ten składnik pochodzi z rezerw. Fosfor pozostały w opadających liściach oraz zgromadzony w 

ściętych pędach może trafić do gleby i w wyniku chemicznego i mikrobiologicznego rozkładu materii 

organicznej może być dostępny dla roślin w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Blisko 50% pobranego 

przez rośliny fosforu, czyli około 5 kg P ha-1 jest tracone każdego roku wraz z opadłymi liśćmi oraz 

ściętymi pędami.  

Jeśli zaopatrzenie roślin w fosfor jest odpowiednie lub luksusowe rośnie w roślinie zawartość 

fosforu mineralnego. Kontrola zawartości nieorganicznego fosforu w roślinach polega na syntezie 

zapasowych związków organicznych z ich udziałem, np. heksafosforanu inozytolu (kwas fitowy). 

Gromadzi się on głównie w nasionach, ale także w zdrewniałych jednorocznych pędach ścinanych 

corocznie na plantacji (20-34% P zapasowego). 

Przy utrzymującym się niedosycie fosforu w glebie, redystrybucja fosforu zapasowego do 

potrzebujących organów winorośli w danym sezonie może skutkować jego niedostateczną ilością dla 

primordiów (zawiązków kwiatów i liści) formujących się na następny sezon wegetacyjny.  

W warunkach niskiej zawartości fosforu w glebie i słabego zaopatrzenia roślin w ten składnik, 

fotosynteza liści jest ograniczona przez co obniża się także stężenie Mg w liściach. Brak fosforu hamuje 

także transport magnezu z korzeni do części nadziemnych roślin. 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 

Niedobór fosforu na plantacji winorośli obserwowany jest bardzo rzadko. Może pojawić się na 

glebach o bardzo niskiej zawartości dostępnego (rozpuszczalnego) P. W glebach bardzo kwaśnych, z 
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dużą zawartością aktywnego żelaza, glinu czy manganu fosfor jest strącany w postaci 

nierozpuszczalnych soli. Wzrost winorośli jest silnie uzależniony od symbiozy z grzybami mikoryzowymi 

(Glomales), które ułatwiają zaopatrzenie roślin w fosfor. Wszystkie czynniki, które ograniczają 

aktywność mikorytyczną grzybów (susza, wysokie pH gleby) mogą mieć wpływ także na zaopatrzenie 

roślin w fosfor. 

 

5.1.3. Potas 

 

Potas jest najliczniej reprezentowanym kationem (K+) w komórkach roślinnych. W roślinie nie 

tworzy związków organicznych pozostając w formie jonowej. Jest aktywatorem ponad 50 enzymów 

komórkowych, uczestniczy w osmoregulacji (reguluje otwieranie aparatów szparkowych) i utrzymuje 

równowagę jonową w komórkach. Bierze udział w transporcie jonów (azotanowych NO3
- i 

fosforanowych H2PO4
-) i asymilatów w roślinie. Wpływa na formowanie się pąków kwiatowych i 

zawiązywanie owoców. Poprawia jakość owoców, tj. wybarwienie oraz podnosi także w nich zawartość 

cukrów. Zwiększa odporność roślin na suszę oraz poprawia ich mrozoodporność. Jest to szczególnie 

ważne w rejonach winiarskich, w których szkody związane z przemarzaniem mogą mieć ekonomiczne 

konsekwencje dla produktywności winorośli. Potas zwiększa także zdrowotność roślin poprawiając 

odporność na choroby grzybowe i łagodząc skutki porażeń wirusowych.  

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Rośliny pobierają potas z gleby w formie jednowartościowego kationu K+. Pobieranie jest 

selektywne i ściśle uzależnione od aktywności metabolicznej. Stężenie potasu w roztworze glebowym 

waha się od 1 do 10 mg K dm-3. Gleby cięższe są zasobniejsze w ten składnik w stosunku do gleb 

lekkich. Generalnie im więcej części spławianych w glebie tym wyższa jest w niej zawartość K. Niektóre 

gleby, np. bogate w illit mają zdolność do niewymiennego wiązania potasu i ograniczania jego 

dostępności dla roślin. Na glebach lekkich, o małej pojemności kompleksu sorpcyjnego straty potasu 

na skutek wymywania są większe niż na glebach ciężkich. Potas należy do pierwiastków bardzo 

ruchliwych w roślinie, przemieszcza się pomiędzy komórkami, tkankami oraz zarówno w naczyniach 

(wiązkach przewodzących) ksylemu jak i floemu.  

Winorośl, pośród gatunków sadowniczych, ma stosunkowo duże zapotrzebowanie na potas, 

chociaż w porównaniu do innych roślin uprawnych zapotrzebowanie na składniki mineralne Vitis 

vinifera jest niewielkie. Największe pobranie przez rośliny K z roztworu glebowego ma miejsce 
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pomiędzy kwitnieniem a okresem wybarwiania się owoców w gronach (véraison). W fazie kwitnienia 

wyższe stężenia K stwierdza się w ogonkach i blaszkach liściowych niż w fazie véraison. Po tym okresie 

rozwijające się jagody wykazują duże zapotrzebowanie na potas, szczególnie podczas dojrzewania.  

Bardzo duże różnice pomiędzy odmianami utrudniają precyzyjne określenie potrzeb pokarmowych 

winorośli względem potasu. Średnio jednak grona owocowe pobierają z gleby około 30-40 kg K ha-1, 

liście około 20 kg K ha-1 a całkowite ilości K pobrane z gleby winnicy przez części nadziemne winorośli 

wynoszą około 70-80 kg K ha-1 rok-1. Wartości standardowe potasu w materiale roślinnym 

uwzględniają zmienność środowiskową i genetyczną, sposób prowadzenia winnicy oraz terminy i 

części wskaźnikowe pobierane do analiz (ogonki liściowe, blaszki liściowe, całe liście) (tab. 4 i 5) 

Ustalanie dawek nawozów potasowych powinno się opierać na wynikach analizy chemicznej gleby 

oraz ocenie stanu odżywienia roślin tym składnikiem. Ważna jest także lustracja plantacji i ocena 

symptomów pojawiających się liściach w czasie wegetacji. 

 

Objawy niedoboru 

Obok azotu, potas jest potrzebny roślinom w największych ilościach. Stężenie od 2-5% w s.m. 

w częściach wegetatywnych, owocach czy bulwach jest wystarczające do optymalnego wzrostu dla 

większości roślin.  Optymalna zawartość potasu w liściach winorośli wynosi średnio od 1,0 – 1,8% w 

s.m., a w ogonkach liściowych od 1,8 - 3,0% (tab. 4 i 5). Objawy niedoboru potasu na roślinach są 

stosunkowo łatwe do zdiagnozowania. Żółknięcie, czyli chlorozy i zamieranie (nekrozy) brzegowe liści, 

zwijanie się brzegów liści to typowe symptomy. Początkowo objawy pojawiają się na starszych liściach, 

skutkiem czego jest ich więdnięcie i obumieranie w ostatnim etapie niedoboru K (zdj. 3 a i b). Deficyt 

tego składnika przyczynia się także do zmniejszenia plonów i pogorszenia się jakości jagód np. 

nierównomierne wybarwianie się owoców, obniżenie się zawartości cukrów czy witaminy C. Owoce 

mogą zawierać od 50 do 75% potasu ogółem w roślinie. Obserwuje się duże różnice w reakcji 

poszczególnych odmian na dostępność potasu w glebie. Generalnie odmiany szczepione na 

podkładkach pobierają większe ilości potasu z gleby w stosunku do rosnących na własnych korzeniach. 

Brak potasu może być przyczyną wrażliwości roślin na suszę i niskie temperatury. 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 

Niedobory składnika są częstsze na glebach lekkich z niską zawartością K oraz na glebach 

ciężkich, ilastych o dużych zdolnościach do niewymiennego wiązania K. Susza ogranicza pobieranie K 

przez korzenie roślin, a także nadmierna zawartość jonów antagonistycznych, tj. Ca i Mg. 
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Rysunek 10 a i b. Niedobór potasu na liściach winorośli w okresie owocowania, będący skutkiem konkurencji o składnik 
pomiędzy owocami i liśćmi. 

 

Objawy nadmiaru 

Zbyt wysoka podaż potasu może prowadzić do nadmiernego pobrania tego składnika przez 

rośliny (luksusowe odżywienie). W konsekwencji obniżeniu ulega kwasowość soku i moszczu, co 

stanowi główny czynnik decydujący o jakości wina. Nadmiar potasu w nawożeniu może mieć także 

antagonistyczny wpływ na pobieranie innych kationów (Ca, Mg, N-NH4) z roztworu glebowego i w ten 

sposób może pośrednio wpływać na plony i jakość owoców. 

 

5.1.4. Magnez 

 

Jon magnezowy (Mg2+) jest drugim po potasie najliczniej występującym kationem w żywych 

komórkach roślinnych.  Magnez jest centralnym jonem chlorofilu, a jako aktywator wielu enzymów, 

bierze udział w przemianach metabolicznych, np. w syntezie cukrów, tłuszczów czy białek. Ponadto 

stabilizuje ściany komórkowe i błony biologiczne oraz reguluje bilans kationowo-anionowy. Magnez 

uczestniczy w transporcie węglowodanów do korzeni i nasion. Zależnie od statusu mineralnego 

odżywienia roślin, od 6-25% całkowitego Mg jest związane z cząsteczką chlorofilu, 5-10% z pektynami 
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w ścianach komórkowych lub w wakuoli komórkowej w postaci rozpuszczalnych soli, pozostałe 60-90% 

to magnez ekstrahowany wodą. 

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Tak jak fosfor, magnez może być magazynowany w zdrewniałych częściach winorośli, ale tylko 

około 5% z całkowitego zapotrzebowania na ten składnik pochodzi z rezerw. W konsekwencji magnez 

potrzebny roślinie jest pobierany w czasie sezonu wegetacyjnego. Rośliny pobierają jony Mg2+ z 

roztworu glebowego. Magnez przemieszcza się w glebie łatwo z wodą glebową z tzw. przepływem 

masowym, którego kierunek wyznacza deficyt wody w pobliżu korzenia na skutek jej pobierania przez 

roślinę. Gleby lekkie i kwaśne z reguły są ubogie w magnez natomiast gleby ciężkie z dużą zawartością 

części spławianych są znacznie bardziej zasobne w ten składnik. 

 

Objawy niedoboru 

Stężenie Mg w liściach winorośli wzrasta w okresie wegetacji, a najwyższe pobranie przypada 

na okres między kwitnieniem a veraison. Optymalna zawartość Mg w liściach powinna wynosić >0,4% 

w ogonkach liściowych oraz 0,3 do 0,6% w blaszkach liściowych (tab. 4 i 5). Niedobór magnezu może 

pojawić się przy stężeniu Mg 0,2% w ogonkach liściowych w okresie kwitnienia. Zawartość Mg w 

liściach winorośli zależy od podkładki. Odmiany szczepione na podkładkach pochodzących od 

amerykańskich gatunków Vitis mogą lepiej zaopatrywać się w magnez w porównaniu do roślin Vitis 

vinifera rosnących na własnych korzeniach. 

Niedobór magnezu powoduje chlorozy międzyżyłkowe pojawiające się początkowo na starszych 

liściach (zielona barwa nerwów silnie kontrastuje z żółtą barwą powierzchni międzyżyłkowych). 

Przedłużający się niedobór prowadzi do zamierania tkanek (nekrozy) w miejscu przebarwień. Zanim 

jednak pojawią się symptomy niedoboru Mg na liściach zahamowaniu ulega transport asymilatów do 

korzeni i wzrost korzeni konsekwentnie. Gromadzące się w liściach cukry i aminokwasy hamują proces 

fotosyntezy i powodują rozkład chlorofilu. Prawdopodobnie jest to reakcja obronna przed nadmierną 

absorbcją światła i pojawieniem się stresu oksydacyjnego. Objawy chloroz między żyłkami są 

widoczniejsze na liściach dobrze oświetlonych niż na zacienionych. Nadmiar cukrów prowadzi także do 

produkcji antocyjanin, jako fotoprotektantów (ochrona przed światłem), które mogą nadawać liściom 

odmian czerwonych - barwę purpurow. 
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Do chorób fizjologicznych powodowanych niedoborem magnezu, potęgowanych także 

niedoborem wapnia i nadmierną podażą potasu, należy zamieranie szypułek gron (bunch stem 

necrosis). Objawy w postaci owalnych żółtobrązowych, później czerwono-brązowych plam na 

szypułkach pojawiają się w czasie kwitnienia, na początku dojrzewania jagód lub później. W 

ekstremalnych warunkach szypułka może zaschnąć i grono lub jego fragment może zostać odcięte od 

dopływu asymilatów, wody i składników mineralnych. Istnieją wyraźne różnice odmianowe we 

wrażliwości na występowanie nekroz szypułek na skutek niedoboru Mg. Do odmian wrażliwych należą 

Cabernet Sauvignon, Riesling i Gewurztraminer. 

 

  

 

  

Rysunek 11 Niedobór magnezu na starszych liściach winorośli – chloroza międzyżyłkowa, zdjęcia na górze odmiany białe, na 
dole odmiana czerwona 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 
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Deficyty magnezu są częstsze na glebach lekkich, piaszczystych o niskim pH  i niskiej zawartości 

Mg przyswajalnego. Przyczyną niedoborów może być susza, niska temperatura gleby, a także wysoka 

zawartość jonów antagonistycznych: potasu (K), wapnia (Ca), glinu (Al), manganu (Mn) i amonu (NH4). 

Nawożenie azotem może natomiast poprawiać zaopatrzenie roślin w magnez, chociaż 

przyczynia się także do wymywania magnezu przez wody opadowe, co w dłuższej perspektywie może 

prowadzić do spadku zasobności gleby w magnez. 

 

5.1.5. Wapń  

 

Wapń stabilizuje membrany komórkowe, wpływa na podział i wzrost elongacyjny 

(wydłużeniowy) komórek, ułatwia kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej. Ponadto Ca reguluje 

aktywność wielu enzymów komórkowych, bierze udział w fotosyntezie i metabolizmie azotowym. Jony 

wapnia decydują o bilansie anionowo-kationowym i kontroli gospodarki wodnej roślin. Wapń jest 

wtórnym przekaźnikiem sygnałów ze środowiska zewnętrznego i indukuje określone procesy 

metaboliczne w celu wywołania  reakcji fizjologicznych rośliny. Wapń zwiększa także odporność roślin 

na choroby grzybowe. Ze względu na zdolność do łączenia lipidów i białek na powierzchniach 

membran komórkowych przez jon Ca2+, bierze on udział w utrzymaniu integralności komórek 

roślinnych. Stabilizuje membrany poprzez mostkowanie grup fosforanowych i karboksylowych lipidów 

i białek oraz zapobiega uszkodzeniom membran i przepuszczalności dla roztworów. Ponieważ wyciek 

roztworów (utrata przepuszczalności) powoduje śmierć komórki, Ca opóźnia starzenie organów i ich 

odcięcie. 

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Rośliny pobierają wapń z roztworu glebowego w postaci kationu Ca2+. Jest on pobierany przez 

najmłodsze korzenie roślin w obszarze bliskim stożka wzrostu. Jony wapniowe są najliczniej 

reprezentowane w glebowym kompleksie sorpcyjnym i ich stężenie w otoczeniu korzeni nawet w 

glebach kwaśnych wielokrotnie przekracza potrzeby metaboliczne roślin. Problemy związane z 

brakiem tego składnika i występujące choroby fizjologiczne związane są nie tyle z jego brakiem w 

glebie, ale trudnościami w transporcie w obrębie rośliny.  

Wapń należy do pierwiastków mało ruchliwych w roślinie. Podaje się, że transport Ca zachodzi 

drogą apoplastyczną i tylko w ksylemie, a więc jest to transport z wodą. Szybkość przemieszczania Ca 

jest proporcjonalna do ilości pobieranej przez roślinę wody i zależy głównie od intensywności 
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transpiracji. Transport w naczyniach ksylemu odbywa się na zasadzie masowego przepływu, którego 

siłą motoryczną jest gradient potencjału wody oraz gradient ciśnień hydrostatycznych, powstających 

na drodze: gleba-roślina-atmosfera. Jest to więc transport od korzeni do liści (akropetalny). Do 

organów słabo transpirujących należą owoce, z tego względu do owocu może docierać mało Ca, 

pomimo wysokiej zawartości tego pierwiastka w pozostałych częściach rośliny. Wystarczający „ciąg 

transpiracyjny” zapewniają odpowiednie warunki pogodowe, tj. wysokie temperatury i niska 

wilgotność powietrza. 

 

Objawy niedoboru 

Stężenie Ca w liściach winorośli i innych jej organach jest zbliżone lub wyższe niż stężenie 

azotu, ale w przeciwieństwie do N, jego stężenie wzrasta wraz ze starzeniem się liści. Wapń nie ulega 

remobilizacji dlatego gromadzi w starszych organach rośliny wraz z ich starzeniem się. Oprócz liści 

najwięcej wapnia znajduje się w korze zdrewniałych części winorośli.  

Średnia zawartość Ca w liściach winorośli mieści się w zakresie 1,0 – 3,5% Ca w s.m. oraz 1,0 – 

2,5 % Ca w s.m. w ogonkach liściowych (tab. 4 i 5). Wysoka zawartość wapnia w biomasie jest 

wskaźnikiem siedliska wzrostu roślin (gleby obojętne, zasadowe), gdyż stężenie na poziomie 0,1% Ca w 

s.m. jest już wystarczające do pełnienia przez wapń podstawowych funkcji metabolicznych w roślinie. 

Rośliny o deficytowej zawartości Ca są mniejsze i mają mniej liści niż rośliny dobrze odżywione tym 

składnikiem. Objawy niedoboru pojawiają się głównie na młodych, rozwijających się liściach i 

pojawiają się na skutek zbyt powolnego dostarczania Ca do komórek i nie nadążania za 

przemieszczaniem go do wakuoli. Niedobór powoduje, że ściany komórkowe ulegają rozpadowi, a 

membrany stają się nieszczelne, co skutkuje śmiercią komórki i w konsekwencji może prowadzić do 

zniszczenia tkanek. Objawia się to u winorośli nekrozą brzegów liści lub zasychaniem jagód począwszy 

od czubka gron, przypominającego objawy zamierania szypułek owoców (bunch stem necrosis). 

Choroba ta wiąże się z niewystarczającą podażą magnezu przy nadmiernej podaży potasu i rozwija się 

w warstwie skórki lub bezpośrednio pod nią. Ze względu na znaczenie wapnia dla wzrostu łagiewki 

pyłkowej, jego niedobór jest również szkodliwy dla zapłodnienia i powstawania owoców. Konkurencja 

o wapń może zachodzić pomiędzy szybko rozwijającymi się pędami wegetatywnymi i liśćmi a owocami. 

Może to być szczególnie widoczne w okresach szybkiego wzrostu jagód, które potrzebują Ca do 

budowy nowych ścian i błon komórkowych oraz jako sygnalizatora wewnątrzkomórkowego. 

Nadmierne zaopatrzenie komórek w wapń może opóźnić tempo dojrzewania owoców, 

prawdopodobnie poprzez zapobieganie destrukcji ściany komórkowej. Z drugiej jednak strony wysoki 

status mineralnego odżywienia winorośli wapniem poprawia przeżywalność po zamrożeniu. 
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Czynniki sprzyjające deficytom 

W naturalnych warunkach niedobór wapnia pojawia się rzadko. Do czynników glebowych 

wpływających na pobieranie Ca przez rośliny należą: warunki wodne, odczyn gleby, a także obecność 

w roztworze glebowym jonów działających antagonistycznie, bądź synergistycznie w stosunku do Ca. 

Pobieranie wapnia przez korzenie najlepiej przebiega przy odpowiedniej wilgotności gleby, a zbyt niska 

zawartość wody w glebie bardzo silnie ogranicza nie tylko pobieranie, ale także przemieszczanie się 

wapnia w roślinach. Deficyty wapnia mogą pojawiać się na glebach lekkich ubogich w wapń i o niskim 

odczynie. Niski odczyn gleby (pH<5,0) powoduje wzrost koncentracji jonów manganu (Mn) i glinu (Al) 

w roztworze glebowym, co utrudnia pobieranie wapnia przez system korzeniowy.  

Różne gatunki Vitis są przystosowane do szerokiego zakresu zawartości wapnia w glebach i są 

często grupowane jako kalcyfile (wapniolubne, przystosowane do gleby wapiennej lub alkalicznej) lub 

kalcyfoby (wrażliwe na obecność związków wapnia lub przystosowane do gleb neutralnych lub 

kwaśnych). Na przykład V. labrusca i V. riparia są wrażliwe na związki wapnia, podczas gdy V. vinifera i 

V. berlandieri są wapniolubne. 

Przyswajanie wapnia może obniżyć wysoka zawartość jonów antagonistycznych: magnezu (Mg), 

potasu (K) lub amonu (NH4
+). Synergistycznie w stosunku do jonów wapnia działają jony azotanowe, 

które ułatwiają pobieranie Ca z roztworu glebowego. 

 

 

5.1.6. Siarka 

 

Siarka jest składnikiem strukturalnym w roślinie, tj. wchodzi w skład aminokwasów metioniny i 

cysteiny, a także witamin biotyny (wit. H) i tiaminy (wit. B1). Jest ponadto składnikiem enzymów 

komórkowych uczestniczących m.in. w procesie fotosyntezy oraz metabolizmie tłuszczów i białek. 

Zawierający cysteinę glutation, polipeptyd tiolowy bierze udział w ochronie komórek przeciwko 

stresowi oksydacyjnemu, czyli przeciwdziała reaktywnym formom tlenu. Stres może być wywołany 

przez takie stresory środowiskowe jak: susza, zimno, gorąco, czy światło słoneczne. Siarka zwiększa 

także odporność roślin na choroby. Uwalnianie (prawdopodobnie z degradacji glutationu lub cysteiny) 

elementarnej S lub siarkowodoru (H2S) może uczestniczyć w strategii zwalczania chorób grzybowych i 

bakteryjnych u winorośli. Glutation, produkowany z cysteiny, jest głównym nośnikiem i formą 

przechowywania zredukowanej S w korze roślin.  
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Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Rośliny pobierają siarkę z roztworu glebowego w formie jonu siarczanowego SO4
-2 i jest to 

główne źródło tego składnika. Mogą także pobierać dwutlenek siarki (SO2) lub siarkowodór H2S z 

powietrza. Siarczany jako aniony poruszają się w glebie z prądem wody i docierają do korzeni z tzw. 

przepływem masowym. Są transportowane z wodą w naczyniach ksylemu do liści, gdzie siarka jest 

redukowana i włączana do budowy aminokwasów: cysteiny i metioniny oraz innych związków 

organicznych. Nadmiar siarki w środowisku pokarmowym roślin nie powoduje jej akumulacji w 

roślinach, gdyż podlega ona wewnętrznej regulacji, a więc zależy od zapotrzebowania roślin na ten 

składnik. Chociaż istnieją duże różnice w stężeniu tego składnikach w tkankach roślin należących do 

różnych rodzin botanicznych.  

 

Objawy niedoboru 

Zawartość siarki w winorośli mieści się najczęściej w granicach 0,2 – 0,7% w suchej masie liści oraz 0,1-

0,4% s.m. w ogonkach liściowych (tab. 4 i 5). Niewystarczająca podaż S prowadzi do zahamowania 

wzrostu rośliny na skutek ograniczenia wydajności fotosyntezy, a także zwiększenia produkcji 

flawonoidów oraz rozkładu lipidów. Do typowych objawów deficytu należą chloroza międzyżykowa 

najmłodszych liści zwana chlorozą siarkową. Rośliny mogą zwiększać masę korzeni poprzez tworzenie 

korzeni bocznych, co wpływa na rozszerzenie stosunku korzeni do nadziemnych części roślin. 

Stosowanie fungicydów opartych na siarce może łagodzić objawy niedoboru tego składnika. 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 

Niedobory mogą pojawić się w czasie długotrwałej suszy lub nadmiernego uwilgotnienia gleby, 

a także na glebach lekkich z niską zawartością próchnicy. Siarka w formie siarczanów jest uwalniana w 

glebie w wyniku procesów mineralizacji związków organicznych przy udziale mikroorganizmów, 

głównie bakterii. Resztki niektórych roślin (z rodziny kapustowatych: gorczyca, rzepak) są bardzo 

bogate w siarkę. Proces uwalniania – mineralizacji siarki jest wydajny w warunkach optymalnego 

uwilgotnienia oraz temperatury (20-35oC) gleby. Na glebach kwaśnych siarczany mogą być sorbowane 

przez tlenki glinu i żelaza. Duże stężenie jonów dwuwartościowych, np. wapnia może także 

powodować wytrącanie siarczanów w formie słabo rozpuszczalnych soli (CaSO4 - gips). 
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5.1.7. Mikroelementy 

Żelazo 

 

Żelazo bierze udział w najważniejszych procesach metabolicznych rośliny: fotosyntezie i 

oddychaniu, a także w syntezie chlorofilu i lignin (składnik ścian komórkowych). Lignina tworząc tkankę 

mechaniczną odgrywa ważną rolę w ochronie roślin przed stresem biotycznym (patogeny, szkodniki). 

Żelazo, jako składnik enzymów komórkowych reguluje gospodarkę azotem i metabolizm białkowy w 

roślinie.  

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Winorośl należy do roślin wrażliwych na niedobór żelaza, gdyż preferuje stanowiska glebowe o 

odczynie obojętnym i zasadowym. Rośliny takie mają zdolność do zakwaszania ryzosfery i 

stymulowania redukcji żelaza do formy Fe2+, która jest przez nie przyswajalna. Zakwaszenie następuje 

na skutek wydalania przez komórki korzenia jonów kwaśnych (H+) do gleby w otoczeniu korzenia 

(ryzosfera). Zwiększa się wówczas rozpuszczalność żelaza i innych składników, do których obok 

mikroelementów należą też metale ciężkie. 

 

Objawy niedoboru 

Zawartość żelaza w liściach winorośli mieści się w przedziale od 50 do 200 mg kg-1 s.m. oraz 10-

30 mg kg-1 s.m. w ogonkach liściowych (tab. 4 i 5). Niski stopień remobilizacji żelaza (przemieszczania 

Fe ze starszych liści do młodych części rośliny) sprawia, że niedobór powoduje chlorozy młodych liści. 

Przejaśnienia na skutek zahamowania syntezy chlorofilu - obejmują także nerwy, co prowadzi do 

żółknięcia/bielenia całych blaszek liściowych (zdj. 5). Pogłębiający się deficyt Fe powoduje brzegowe 

nekrozy liści. Deficyt Fe prowadzi także do zahamowania wzrostu i deformacji korzeni. Upośledzona 

jest funkcja syntezy białek, co sprawia, że w komórkach roślinnych pojawiają się znaczne ilości wolnych 

aminokwasów. Rośliny z niedoborem żelaza mogą mieć podniesione stężenie innych pierwiastków 

metalicznych (Mn, Zn, Co), które są pobierane przez korzenie kompensacyjnie, aby zabezpieczyć 

roślinom dwuwartościowe metale niezbędne do transportu elektronów w procesach metabolicznych.  
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Czynniki sprzyjające deficytom 

Pomimo, że żelazo jest pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej w najwyższych 

ilościach (średnio 5%) w środowisku glebowym bogatym w tlen jest nierozpuszczalne i niedostępne dla 

roślin (tlenki, wodorotlenki, Fe3+). Objawy niedoboru Fe mogą pojawiać się szczególnie na dobrze 

natlenionych glebach o wysokim odczynie (gleby węglanowe lub przewapnowane) lub glebach o 

niskiej zawartości substancji organicznej. Żelazo wchodzi w rekcję z różnymi pierwiastkami i są to 

najczęściej zależności antagonistyczne. Duża koncentracja fosforu, wapnia oraz pierwiastków 

metalicznych (Co, Mn, Ni, Zn) ogranicza pobieranie Fe oraz hamuje jego transport w roślinie. Także 

wysoka lub niska temperatura może indukować chlorozy żelazowe na roślinach. 

 

 

Rysunek 12 Niedobór żelaza na młodych liściach winorośli (bielenie liści) 

 

Mangan 

 

Mangan, jako składnik grup prostetycznych enzymów i ich aktywator bierze udział w ważnych 

procesach metabolicznych w roślinie, m.in. w procesie fotosyntezy, w metabolizmie 

azotowym/białkowym, syntezie cukrów, lipidów oraz chlorofilu. Ponadto stymuluje wzrost 

wydłużeniowy młodych komórek. 

  

Pobieranie i dystrybucja w roślinie  

Rośliny pobierają mangan w formie kationu Mn2+ z roztworu glebowego. Rozpuszczalność i 

mobilność manganu w glebach zależy głównie od odczynu oraz warunków natlenienia. W glebach 
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kwaśnych (pH<5,8) i słabo przewietrzanych występuje on w roztworze w dużych, toksycznych 

stężeniach. Może to prowadzić do nadmiernego pobierania Mn i jego akumulacji w roślinach.  

 

Objawy niedoboru 

Przeciętna zawartość manganu w liściach winorośli wynosi 30-200 mg Mn kg-1 s.m., a w 

ogonach liściowych 30 – 100 mg Mn kg-1 s.m. (tab. 4 i 5). W liściach winorośli uprawianej na ciężkich i 

kwaśnych glebach bogatych w rozpuszczalne formy Mn, może być jednak znacznie wyższa (800 mg 

Mn).  

Typowe objawy niedoboru manganu to mozaikowa chloroza młodych, już w pełni 

wykształconych liści, przechodząca stopniowo w nekrozy międzyżyłkowe (zdj. 6). Mangan jest 

potrzebny roślinom głównie w okresie intensywnego wzrostu wydłużeniowego pędów i dlatego 

objawy niedoboru tego składnika pojawiają się we wczesnych fazach wzrostu. Przyczyną przebarwień 

jest degradacja chlorofilu. Nasilanie deficytu powoduje, że chlorozy przechodzą w nekrozy. Brak tego 

mikroelementu może także hamować wzrost wydłużeniowy i tworzenie się korzeni bocznych.  

 

 

Rysunek 13 Chloroza mozaikowa młodych liści winorośli rosnącej na alkalicznym wapiennym podłożu 

 

Czynniki sprzyjające deficytom/nadmiarom 

Objawy deficytu Mn mogą pojawić się na glebach o wysokim odczynie lub przewapnowanych 

oraz na glebach piaszczystych o niskiej zawartości manganu. Susza i nadmierna aeracja redukują 

przyswajalność manganu, tak jak niska temperatura ogranicza absorpcję Mn przez korzenie. Obecność 

w glebie dużych ilości jonów antagonistycznych, tj. żelaza (Fe), cynku (Zn) i miedzi (Cu) także sprzyja 

deficytom Mn. Duże stężenie dostępnego manganu może pojawić się na glebach o odczynie kwaśnym 
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poniżej pH 5,8. Nadmiar Mn wywołuje stres oksydacyjny w komórkach, który prowadzi do 

powstawania chlorotycznych przebarwień na liściach, przechodzących w nekrotyczne plamy. Wysokie 

stężenia manganu w glebie mogą prowadzić do zahamowania pobierania magnezu i wapnia, 

obumierania drobnych korzeni i w konsekwencji spadku plonu. 

 

Miedź 

 

Główna funkcja miedzi (Cu) to aktywacja enzymów komórkowych biorących udział w procesie 

fotosyntezy i oddychania oraz w metabolizmie azotowym. Miedź odpowiada za lignifikację ściany 

komórkowej oraz wpływa na żywotność pyłku kwiatowego. Prawidłowa lignifikacja ścian 

komórkowych komórek oraz wiązek przewodzących (ksylemu i floemu), zależna od Cu decyduje o 

transporcie wody i metabolitów oraz odporności na stresy biotyczne. Miedź wpływa na produkcję i 

żywotność pyłku a także na sprawność mechanizmu uwalniania pyłku z pręcików. 

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie  

Formą przyswajalną miedzi dla roślin jest kation Cu2+ pobierany z roztworu glebowego i 

transportowany  w ksylemie do części nadziemnych.  Także liście mogą przyswajać miedź z wodnych 

roztworów o niskim stężeniu stosowanych pozakorzeniowo.  

 

Objawy niedoboru 

Zawartość Cu w liściach winorośli jest około 15 razy niższa niż Fe i wynosi przeciętnie 10-100 

mg Cu kg-1 s.m. oraz 5-15 mg Cu kg-1 s.m. w ogonkach liściowych (tab. 4 i 5). W jagodach zawartość 

obydwu składników jest zbliżona, a zawartość obu metali zwiększa się wraz z dojrzewaniem winogron. 

Dojrzewające owoce są silnym akceptorem Cu. Wysoki status odżywienia roślin azotem zwiększa 

zapotrzebowanie na Cu. Miedź jest słabo remobilizowana ze starszych organów, dzięki czemu młode 

liście są bardziej narażone na niedobór tego składnika. Przy deficycie Cu zahamowaniu ulegają procesy 

metaboliczne, co skutkuje karłowaceniem korzeni, pędów i liści. Chloroza pojawia się na najmłodszych 

liściach, których brzegi mogą być podwinięte. Obserwowana utrata turgoru roślin w dni słoneczne 

nawet przy dobrym uwilgotnieniu gleby jest skutkiem słabej lignifikacji ścian naczyń transportujących 

wodę. Niedobór miedzi zmniejsza plony owoców ze względu na niską żywotność pyłku i zarodków. 
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Jednak niedobór Cu u winorośli jest rzadko spotykany i głównie dotyczy plantacji zlokalizowanych na 

ograniczonych glebach silnie wiążących ten składnik.  

 

Czynniki sprzyjające deficytom/nadmiarom 

Niedoborom sprzyja wysoka zawartość substancji organicznej, gleby piaszczyste z niską 

zawartością miedzi, gleby o wysokim pH >7,0 oraz wysoka zawartość cynku (Zn), azotu (N) i fosforu (P). 

Winorośl należy do roślin wrażliwych na niedobór Cu. 

Nadmiar miedzi może być toksyczny dla roślin głównie na skutek wywoływania stresu 

oksydacyjnego w komórkach. Długotrwałe stosowanie preparatów miedziowych (mieszanina 

Bordeaux, ciecz bordoska – mieszanina siarczanu miedzi z wodorotlenkiem wapniowym CuSO4 + 

3Cu(OH)2 + 3CaSO4) lub ostatnio chlorku miedzi z wodorotlenkiem miedzi (CuCl2 + 3Cu(OH)2) 

doprowadziło na plantacjach do znacznego wzrostu zwartości miedzi w glebach. 

 

 

 

 

Rysunek 14 Preparaty miedziowe (fungicydy) na liściach winorośli 

 

Duża akumulacja miedzi w glebie może hamować dostępność P, Fe a w glebach piaszczystych 

także Mg i Ca. Może to prowadzić do toksyczności Cu szczególnie w winnicach posadzonych na glebach 

piaszczystych i kwaśnych, tym bardziej, że częste stosowanie fungicydów miedziowych powoduje 

zakwaszenie gleby. Niebezpieczeństwo toksycznego odziaływania Cu na rośliny jest szczególnie duże w 

młodych winnicach, ponieważ krzewy mają jeszcze stosunkowo płytki system korzeniowy. Nadmiar Cu 

w glebach starych winnic może hamować wzrost nowo sadzonych winorośli, a w skrajnych 

przypadkach powodować ich wypadanie. Działanie grzybobójcze miedzi może mieć niepożądane skutki 
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uboczne dla produkcji wina z owoców o nadmiernej zawartości Cu, gdyż wysoka zawartość Cu na 

owocach podczas zbioru może hamować rozwój drożdży, prowadząc do spowolnienia lub zatrzymania 

fermentacji. 

 

Bor 

 

Bor bierze udział w syntezie i transporcie cukrów, w syntezie kwasów nukleinowych i 

metabolizmie azotowym. Ponadto reguluje aktywność auksyn wpływając na wzrost komórek korzeni i 

merystemów wierzchołkowych. Bor odpowiada za potencjał produkcyjny pylników, żywotność ziaren 

pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej. Jest także odpowiedzialny, obok wapnia, za prawidłową strukturę 

ściany komórkowej. W liściach od 50% do 90% B znajduje się w ścianach komórkowych. 

 

Pobieranie i dystrybucja w roślinie  

Rośliny pobierają bor z roztworu glebowego w postaci kwasu ortoborowego (H3BO3) lub 

anionu boranowego (B(OH)4
-) i transportują go z prądem transpiracyjnym w naczyniach ksylemu do 

części nadziemnych. W glebach kwaśnych przeważa forma kwasu borowego, a w środowisku 

alkalicznym forma jonowa.  

 

Objawy niedoboru 

Zawartość boru w liściach winorośli wynosi 20 – 200 mg B kg-1 s.m., oraz 20 - 35 mg B kg-1 s.m 

w ogonkach liściowych. Niedobór tego składnika dotyka głównie najmłodsze, intensywnie rosnące 

organy wegetatywne i generatywne rośliny. Faza krytyczna zapotrzebowania na ten składnik przypada 

na okres kwitnienia. Aktywnymi akceptorami B są zawiązki kwiatów, nasiona oraz owoce. Deficyt B 

powoduje deformacje, kruchość i łamliwość liści, pękanie łodyg i ogonków liściowych i jest to związane 

z osłabioną budową ściany komórkowej. Brak boru hamuje także wzrost elongacyjny komórek w 

merystemach pędów i korzeni oraz wzrost łagiewki pyłkowej (wadliwe zapłodnienie, przestrzelone 

grona). Objawy dotyczące gron określa się w anglojęzycznej terminologii „hen and chicken” (kwoka i 

kurczęta) lub francuskojęzycznym „millerandage”, gdzie jedna dorodna jagoda jest otoczona kilkoma 

niewyrośniętymi jagodami. 

 

Czynniki sprzyjające deficytom 
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Niedobór boru częściej pojawia się na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, z 

niską zawartością boru. Niedoborom sprzyja susza, która powoduje przechodzenie B w formy 

nieprzyswajalne dla roślin. Dostępność boru może silnie ograniczyć antagonizm z Ca. Niedobór B 

potęguje się przy dobrym zaopatrzeniu roślin w wapń. W strefie klimatu umiarkowanego intensywne 

opady w okresie jesieni i wiosny mogą ługować ten pierwiastek z gleb, zwłaszcza lekkich, do wód 

gruntowych. Odwrotne zjawisko zachodzi w glebach klimatu ciepłego, gdzie przeważa parowanie nad 

opadami i może dochodzić do akumulacji B w toksycznych dla roślin stężeniach. Na glebach 

zasadowych i wapiennych często obserwuje się deficyt tego składnika związany z przechodzeniem B w 

formy niedostępne (soprcja przez kwasy huminowe). 

 

 

 

Rysunek 15 Objawy niedoboru boru (B) – grona z nierównomiernie wykształconymi i dojrzałymi jagodami („hen and chicken” 
lub „millerandage”) 

Molidben 

 

Molidben w komórkach roślinnych występuje głównie jako kofaktor enzymów (60 enzymów 

komórkowych), m.in. reduktazy azotanowej. Dlatego istotnym skutkiem niedoboru Mo jest 

gromadzenie się azotanów w wyniku zmniejszenia aktywności reduktazy azotanowej i wstrzymania 

syntezy aminokwasów. Innym enzymem zawierającym Mo jest oksydaza aldehydowa, która 

uczestniczy w produkcji zarówno auksyn, jak i kwasu abscyzynowego (ABA). Produkcja i żywotność 

pyłku jest zależna od molibdenu.  
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Pobieranie i dystrybucja w roślinie 

Molibden jest pobierany z roztworu glebowego jako anion MoO4
2- i transportowany do części 

nadziemnych z prądem transpiracyjnym wody. Pobieranie Mo jest z reguły efektywniejsze w glebach 

zasadowych i o zwiększonej zawartości substancji organicznej. Bogate w molibden są gleby powstałe 

ze skał zasadowych i ilastych utworów osadowych, ubogie natomiast lekkie gleby piaszczyste.  

 

Objawy niedoboru 

Średnia zawartość molibdenu w liściach winorośli wynosi 0,15 – 0,5 mg Mo kg-1 s.m. oraz 0,1 – 

0,5 mg Mo kg-1 s.m. w ogonkach liściowych (tab. 4 i 5). Zawartość molibdenu w ogonach liściowych w 

czasie kwitnienia <0,09 mg Mo kg-1 s.m. może prowadzić do pojawienia się objawów niedoboru Mo na 

roślinach. 

Objawy wizualne niedoboru Mo są podobne do objawów niedoboru azotu. Zahamowaniu 

ulega wzrost i w konsekwencji plon roślin. Niedobór podaży Mo może powodować zmniejszenie liczby 

owoców, nierównomierność w wielkości i dojrzewaniu owoców w gronie. Do szczególnie wrażliwych 

odmian należy Merlot, a do mniej wrażliwych Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Franc, Ruby 

Cabernet i Sauvignon Blanc. Inne objawy niedoboru Mo obejmują skrócenie międzywęźli i 

zygzakowaty wzrost pędów. Młode liście mogą przybierać barwę jasnozieloną (ograniczona synteza 

chlorofilu) z nekrotycznymi brzegami. Zaburzenia w produkcji kwasu abscyzynowego 

odpowiedzialnego za zamykanie aparatów szparkowych mogą powodować utratę turgoru pędów i liści 

w dni słoneczne. Trudności w pobieraniu Mo przez niektóre odmiany (Merlot) może rozwiązać 

szczepienie roślin.  

 

Czynniki sprzyjające deficytom 

Niedobór molibdenu jest stosunkowo rzadki, ale może wystąpić na glebach kwaśnych o pH<5,5 

i małej dostępności Mo, a równocześnie o wysokiej zawartości Fe. W glebach klimatu umiarkowanego 

podczas wilgotnej i chłodnej wiosny uwalnianie MoO4
2- jest ograniczone, podobnie jak wzrost korzeni. 

Antagonistycznie do molibdenianów działają siarczany, których wysokie stężenie może hamować 

pobieranie i transport tego składnika w roślinach. Molibden może być podany roślinom drogą 

pozakorzeniową. 

Tolerancja winorośli na nadmiar Mo jest dość duża i rzadko obserwuje się objawy nadmiaru 

tego składnika, które mogą obejmować fioletowe zabarwienie liści na skutek wzmożonej syntezy 

antocyjanów. 
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Chlor 

Chlor jest potrzebny roślinom do kontroli potencjału osmotycznego i regulacji ruchów 

aparatów szparkowych. Ponadto bierze udział w procesie fotosyntezy, chociaż jego rola w tym 

procesie jest nie do końca poznana. Rośliny pobierają chlor biernie z roztworu glebowego w formie 

chlorków Cl-. Chlor nie jest zatrzymywany przez glebę i łatwo przemieszcza się z wodami opadowymi. 

Tylko w suchym klimacie dochodzi do akumulacji Cl w  glebach na skutek przewagi parowania nad 

opadami. 

Niedobory Cl występują bardzo rzadko. Krytyczna zawartość chloru w roślinach wynosi 0,1% s.m. 

Starsze liście zawierają więcej Cl niż młodsze, a organy generatywne mniej, niż wegetatywne. 

Częściej natomiast spotyka się toksyczne oddziaływanie Cl na rośliny w warunkach zasolenia gleby. 

Zagadnienia wpływu nadmiernego stężenia soli na rośliny omówiono w rozdziale 2.3. Gleba). 
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5.2. Analiza materiału roślinnego 

Analiza materiału roślinnego jest użytecznym narzędziem do badania niedoborów składników 

odżywczych, toksyczności lub nierównowagi pomiędzy składnikami w aspekcie poprawy programów 

nawożenia, badania interakcji pomiędzy składnikami pokarmowymi oraz określania biodostępności 

pierwiastków. Uzyskane wyniki analiz chemicznych zawartości składników mineralnych w roślinie mają 

znaczenie diagnostyczne, pozwalają określić stan odżywienia roślin. 

 

Nie jest rzeczą obojętną w jakiej fazie wegetacyjnej pobiera się materiał roślinny do analiz. 

Procentowa zawartość składników pokarmowych w liściach zmienia się wraz z wiekiem roślin dlatego 

też, za najbardziej odpowiedni dla winorośli okres uważa się czas kwitnienia lub wczesną fazę 

wybarwiania się jagód w gronie. Częścią wskaźnikową w przypadku winorośli może być ogonek 

liściowy pobierany w okresie kwitnienia (metoda kalifornijska), blaszka liściowa lub całe liście 

pobierane w okresie początku wybarwiania się jagód – veraison (metoda francuska) (tab. 3, ryc. 1 i 2). 

 

 

Tabela 5:3 Części wskaźnikowe winorośli 

Faza wzrostu Część rośliny 
Ilość roślin lub części roślin  
 w próbce zbiorczej 

Kwitnienie (połowa czerwca do końca 
czerwca) 

ogonki liściowe 

blaszki liściowe 

1 ogonek z 75- 100 latorośli 

25-50 blaszek liściowych 

Veraison - początek wybarwiania się jagód w 
gronach (połowa lipca do połowy sierpnia) 

blaszki liściowe,  

całe liście 
25-50 blaszek liściowych 

 

Procedura pobierania materiału roślinnego do analiz 

1. Pobierając części wskaźnikowe do analiz w czasie kwitnienia należy wybrać liść naprzeciwko 

grona kwiatowego (zdj. 9 a). Liście pozyskiwane w czasie wczesnego wybarwiania się jagód w 

gronie na przełomie lipca i sierpnia powinny być w pełni dojrzałe, nie starzejące, najlepiej się 

ze środkowej części latorośli. Należy pobrać jeden liść z jednej latorośli. 

2. Aby próbka zbiorcza była reprezentacyjna powinna składać się z części wskaźnikowych 

pobranych z krzewów w tym samym wieku, z tej samej odmiany i podkładki, rosnących na 

stanowisku o relatywnie zbliżonych warunkach glebowych i klimatycznych. 

3. Jeśli próbki pobiera się w celu wyjaśnienia objawów chorób fizjologicznych (niedoborowych), 

które pojawiły się na plantacji, powinno się pobrać dwie niezależne próbki zbiorcze składające 

się z części wskaźnikowych objętych objawami i części pobranych z roślin zdrowych. Można 

wówczas pobrać liście niezależnie od fazy wzrostu. 
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4. Liście/ogonki powinny być pobrane z roślin niewykazujących objawów chorób grzybowych czy 

bakteryjnych oraz nieuszkodzonych przez szkodniki (zdj. 9 b).  

5. Liście powinny być czyste (niezakurzone), próbek nie powinno się pobierać po opadach 

deszczu, opryskiwaniach, a także z pasów brzegowych winnicy (do 5 m od krawędzi plantacji). 

6. Liście przeznaczone do analiz powinny być dobrze uwodnione (w pełnym turgorze), pobrane w 

godzinach porannych i przetransportowane bezpośrednio do laboratorium w torebkach z 

papieru woskowanego lub foliowych umożliwiających wymianę gazową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Części wskaźnikowe pobierane do analiz: ogonek liściowy, blaszka liściowa 

 

ogonek liściowy 

blaszka liściowa 
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Rysunek 17 Liść pobrany z latorośli powinien być dojrzały, dobrze wykształcony, wybarwiony, z dolnej części pędu, ale jeszcze 
niestarzejący się 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 a i b. Pobieranie części wskaźnikowych do analiz z liścia na przeciwko grona kwiatowego. 
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W tabeli 4 i 5 podano liczby graniczne (standardowe) dla zawartości składników pokarmowych 

w różnych częściach wskaźnikowych winorośli i różnych fazach rozwojowych roślin. Zostały one 

opracowane dla innych niż polskie warunków glebowych i klimatycznych, a także innych odmian, niż 

uprawiane w naszym klimacie. Dlatego korzystanie z podanych zakresów (interpretacja stanu 

odżywienia) wymaga doświadczenia i powinno uwzględniać także lustrację plantacji oraz wyniki analiz 

chemicznych gleby. 

 

Tabela 4 Przykładowe liczby standardowe dla zawartości składników pokarmowych w częściach 
wskaźnikowych winorośli według Robinson 2005 (w warunkach Australii) 

 

Składnik 
Ogonki liściowe  
w fazie kwitnienia 

Blaszki liściowe  
w fazie kwitnienia 

Uwagi do stanu odżywienia 

N 0,8 - 1,1% 3,0 – 5,0% 
Wigor i barwa liści mogą być pomocne  
w ocenie stanu odżywienia azotem 

P 0,25 - 0,50% 0,25 – 0,40%  

K 1,8 - 3,0% 1,0 – 1,8% 
Duże różnice odmianowe w zawartości K w 
ogonkach liściowych 

Ca 1,2 – 2,5% 1,2 – 2,8% - 

Mg >0,4% 0,3 – 0,6% - 

S   - 

Fe >30 mg kg
-1

  
Objawy niedoboru Fe są skutecznym 
diagnostycznym narzędziem 

Cu 6 – 11 mg kg
-1

 10 – 100 mg kg
-1

 Możliwość  zanieczyszczenia pestycydami 

Zn >26 mg kg
-1

 35 – 60 mg kg
-1

 Możliwość zanieczyszczenia pestycydami 

Mn 30-60 mg kg
-1

 30 – 200 mg kg
-1

 Możliwość zanieczyszczenia pestycydami 

B 35-70 mg kg
-1

 30 – 200 mg kg
-1

 - 

 

 

 

Tabela 5 Przykładowe liczby standardowe dla zawartości składników pokarmowych w częściach 
wskaźnikowych winorośli według Soyer (INRA Bordeaux) 

 

Faza rozwojowa Składnik Blaszki liściowe Ogonki liściowe Całe liście 

Kwitnienie 
N% 2,5 0,8 - 

P% 0,20 0,17 - 
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K% 1,2-1,5 2,5-3,5 - 

Mg% 0,35-0,55 0,5-0,7 - 

Ca% 1-2 2-3 - 

Veraison 

N% 1,9-2,3 0,4-0,6 1,8-2,2 

P% 0,14-0,18 0,10-0,18 0,14-0,18 

K% 0,8-1,0 1,5-2,5 0,9-1,1 

Mg% 0,2-0,4 0,4-0,6 0,2-0,4 

Ca%  2-3 2-4 2-3 

Fe mg kg
-1

 - 110-160 - 

Mn mg kg
-1

 - 50-100 - 

B mg kg
-1

 - 25-40 - 

Zn mg kg
-1

 - 30-60 - 
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6. Kwitnienie i owocowanie 

6.1. Biologia kwitnienia  

 

Kwitnienie możemy podzielić na: 

 formowanie pąków kwiatowych 

 zapylenie 

 zapłodnienie  

 zawiązanie jagód 

 

Kwiatostan i kwiat i kwitnienie 

Kwiatostanem winorośli jest złożone grono lub  wiecha. Zawiązki kwiatostanów są 

umiejscowione w pąku głównym, różnicowanie kwiatostanu w pąku zimowym rozpoczyna się w roku 

poprzedzającym kwitnienie w miesiącach letnich. W pąku może znajdować jeden lub nawet 3 zawiązki 

kwiatostanów zależne jest to od odmiany, ale również od warunków panujących podczas sezonu 

poprzedzającego kwitnienie. Stanu odżywienia rośliny, dostępu światła do powstających paków.  

Kwiatostany zaczynają być widoczne, w warunkach klimatycznych  Polski, w zależności od odmiany, od 

połowy maja  do pierwszej dekady czerwca. Kwiatostan zaczyna być widoczny gdy latorośl osiągnie 

długość  około  15-20 cm (fot 3). Oś główna i rozgałęzienia boczne kwiatostanu szybko rosną u 

podstawy, gdzie znajduje się najczęściej kilka  rozgałęzień  przyszłych gron (fot 4).  Kwiaty zebrane są w 

wiechy osiągające zwykle od 10 do 20 cm długości. Kwiatostany wyrastają naprzeciw liścia i ich szypuła 

ma od 1 do 5 cm długości. 
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Rysunek 19 Widoczne pojawiające się zawiązki kwiatostanów na młodych latoroślach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20 Zawiązek kwiatostanu rozgałęziający się w części bazalnej 

  

Kwiaty najczęściej zebrane są w grupy po trzy  na ostatnich rozgałęzieniach zawiązków 

kwiatostanów, przy czym główne osiągają większe rozmiary i kwitną pierwsze. Dla Vitis vinifera L. 

subsp. sativa DC przeważają kwiaty obupłciowe , a rzadziej spotyka się kwiaty żeńskie, w odróżnieniu 

do dzikich form Vitis vinifera L. subsp. silvestris  Gmel , która jest rośliną dwupienną. Każdy kwiat 

osadzony jest na szypułce o długości od 1,5 do 3 cm. Kolor i kształt kwiatu jest niepozorny, często 

kwiaty winorośli  są niewidoczne na tle jasnozielonej barwy liści. Korona kwiatu składa się z 5 żółto- 

zielonych lancetowanych płatków zrośniętych na szczycie (tzw. czapeczka). Podczas rozwoju kwiatu 

czapeczka unosi się i odpada (fot 5).  Najwięcej odmian uprawnych posiada kwiaty obupłciowe z 

dobrze rozwiniętym słupkiem i pręcikami. Kwiat wytwarza płodny pyłek, Czasem pojawiają się tylko 

kwiaty żeńskie charakteryzujące się normalnie rozwiniętym słupkiem,  natomiast pylniki są płone takie 

odmiany wymagają obecności w pobliżu osobnika męskiego. Na szczęście ta cecha u odmian 

uprawnych występuje rzadko.  Osobniki z kwiatami męskimi mają  zredukowany słupek  i dobrze 

rozwinięte pylniki z płodnym pyłkiem.  
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Rysunek 21 Odpadająca korona okwiatu (czapeczka) 

 

 W kwiatach obupłciowych znajduje się 5 żółtych pręcików nitka pręcika ma długość około 2 

mm. Słupek jest pojedynczy  z baryłeczkowatą zalążnią, a u nasady zalążni znajduje się 5 nektarników 

(fot 6). Nektariki  wydzielają olejki eteryczne o zapachu rezedy, ale ilość nektaru jest bardzo uboga, co 

sprawia że kwiaty są mało atrakcyjne dla owadów zapylających ponieważ oferują zapylaczom tylko 

pyłek. Większość  uprawnych odmian  cechuje zjawisko samopłodności.  

 

Rysunek 22 Otwarte kwiaty winorośli 
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Samopłodność jest zjawiskiem  bardzo pożądanym w uprawach wielkotowarowych, ponieważ 

pozwala na uzyskanie dobrej jakości  plonu w kwaterach jednoodmianowych. W zalążni  kwiatów 

winorośli znajdują się 2 - 4 zalążki z których po zapłodnieniu rozwijają się  nasiona. Wielkość owoców 

jest zależna od liczby nasion w owocach. W produkcji winiarskiej  wielkość owoców nie jest wartością 

priorytetową, a nawet w mniejszych owocach znajduje się więcej ekstraktu, z tym że jest to często 

związane z dostępnością wody podczas dojrzewania jagód. Natomiast zawiązane prawidłowo 

wykształcone nasiona wpływają na najlepsze parametry jakościowe jagody.   W wielu opracowaniach 

znajdujemy informację o samopłodności odmian i jest to prawda. Kwiaty większości odmian 

uprawnych  mogą być zapylone  własnym pyłkiem i zawiązać owoce dobrej jakości. W ostatnich latach 

przeprowadzono  kilka eksperymentów dotyczących  zjawiska metaksenii. Jest to zjawisko wpływu 

pyłku na tkankę powstałego owocu. Zaobserwowano, że jeśli źródłem pyłku  są odmiany o ciemniejszej  

barwie owoców, to kolor powstałych na skutek tego zapylenia jagód  może być intensywniejszy. Te 

obserwacje wpłynęły  zainteresowanie tym zjawiskiem u winorośli obecnie prowadzi się eksperymenty 

w tym temacie. Wpływ pyłku na inne cechy owoców  jest również przedmiotem badań.  

 

6.2. Wzrost i rozwój owoców 

 

Grono 

Po zapyleniu i zapłodnieniu rozwijają się owoce w gronie. Grono  składa się z osi głównej, 

szypułеk i jagód. Z latoroślą jest ono związane za pośrednictwem podstawy osi głównej grona, Forma, 

wielkość i zagęszczenie gron są cechą odmianową. Liczba owoców w gronie  jest zależna również 

prawidłowego przebiegu zapłodnienia zalążków, wszystkie anomalie podczas tego procesu   będą 

wpływać na liczbę owoców w gronie. Na prawidłowoć  tego procesu wpływają warunki klimatyczne i 

agrotechniczne.  Grona mogą być rozgałęzione lub mieć kształt cylindrycznie-stożkowaty, skrzydlaty z 

jednym, dwoma lub więcej skrzydłami, długość gron waha się najczęściej od 10 do 30 cm,  

Jagody mogą być kulistospłaszczone, kuliste, owalne palczaste, asymetryczne . Jagoda pokryta 

jest nalotem woskowym, który chroni ją przed niesprzyjającymi warunkami. Gęstość nalotu na 

powierzchni jagody jest cechą odmianową Na szczycie jagody znajduje się mały wyrostek, nazywany 

pępkiem i jest pozostałością zaschniętej szyjki słupka. Zabarwienie jagód jest bardzo ważną cechą 

odmianową, uzależnioną od barwników, zawartych w ich skórce. Istnieje grupa odmian, szczególnie 

wśród hybryd, które  cechują się nie tylko barwną skórką, ale intensywnie barwiącym miąższem.  Ilość  

nalotu woskowego na jagodach również jest cechą odmianową   
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6.3. Dojrzewanie 

 

Winorośl właściwa Vitis vinifera  sativa oraz wszystkie uprawiane obecnie hybrydy są pnączami 

długowiecznymi o bardzo dużej sile wzrostu. Siła wzrostu jest zależna od odmiany. Pędy mogą 

przyrastać w ciągu roku nawet do kilku metrów. W uprawie wielkość roślin jest regulowana przyjętym 

systemem prowadzenia winnicy.  

 

Rys. 1 Model kumulacji cukrów i rozkładu kwasów w owcach winorośli 
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