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Vinohradnictví

Ekonomické a ekologické 
vinohradnictví s PIWI odrůdami

V inohradnictví je celosvětově 
postaveno na tradičních odrů-
dách, které jsou vysoce náchylné 

na padlí a plíseň révy (Obrázek 1). Tato 
vysoká náchylnost je dlouhodobým pro-
blémem. Aby bylo možné rostliny před 
patogeny chránit a díky tomu vypěstovat 
kvalitní hrozny při dostatečném výnosu, 
je nutné tradiční odrůdy pravidelně ošet-
řovat přípravky na ochranu rostlin.

Alternativou, jak snížit tyto ekologické 
a ekonomické nedostatky na minimum, je 
pěstovat odrůdy odolnější vůči houbovým 
chorobám (PIWI). Při šlechtění těchto 
odrůd byly využity přirozené zdroje rezi-
stence amerických a asijských druhů révy 
proti plísni a padlí révy. Cílem šlechtitel-
ské práce v posledních desetiletích bylo 
vytvořit nové odrůdy se zvýšenou odol-
ností proti houbovým chorobám a tím 
snížit počet ochranných ošetření.

Přestože nové odrůdy mají tyto zjevné 
přednosti a vyrábí se z nich velice kva-
litní víno, pěstují se v Německu pouze 
asi na 2 % plochy vinic. V ČR byl v roce 
2019 podíl dvojnásobný (3,9 %). Jsou tak 
málo rozšířené proto, že spotřebitelé je 
málo znají a řada vinařů je konzervativní 
a nemá s těmito novými odrůdami zpraco-

vatelské a pěstitelské zkušenosti. K tomu 
se přidávají ještě malé znalosti o potřebné 
strategii při ochraně těchto odrůd, která 
je přitom v podstatě už jenom doplňková.

Aby se pěstování odrůd odolnějších 
vůči houbovým chorobám více rozšířilo, je 
třeba podrobně seznámit odbornou veřej-
nost s vlastnostmi rezistence jednotlivých 
odrůd a s tím, jak často a v jakém termínu 
ošetřovat v daných klimatických podmín-
kách a při aktuálním průběhu počasí. Sou-
časně je nutné se věnovat odpovídajícímu 
marketingu a seznamovat s těmito odrů-
dami konzumenty i producenty.

Bohužel nedostatek informací o po-
třebném rozsahu ochranných opatře-
ní u odrůd odolnějších vůči houbovým 
chorobám vedl v  minulosti k  různým 
chybám. Průzkumy mezi vinaři odhalily 
dva extrémy: V některých podnicích se 
tyto odrůdy ošetřovaly stejně často jako 
tradiční odrůdy, v jiných se zase ochrana 
zcela vyloučila. Oba extrémy – z hlediska 
ekologického i ekonomického a s ohledem 
na udržitelnost odolnosti – nedávají smy-
sl. Aby se zjistilo, jak často se musí nové 
odrůdy ošetřovat pro optimální ochranu 
rostlin a jak vysoký je potenciál úspor 
oproti konvenčním odrůdám, proběhly ve 

vinicích DLR Rheinpfalz a u spolupracují-
cích partnerů pokusy. První pokusy z let 
2016–2018 se zaměřily na hodnocení od-
růd Cabernet blanc a Sauvignac. V rámci 
nového projektu „VITIFIT“, zahájeného 
v srpnu 2019, byly tyto pokusy ve volném 
prostoru rozšířeny o další nové odrůdy 
(Muscaris, Calardis blanc a Satin noir). Na-
víc bude DLR Rheinpfalz v příštích letech 
intenzivně zkoumat pěstitelské a zpra-
covatelské vlastnosti těchto pěti nových 
odrůd, aby bylo možné praxi poskytnout 
informace o správném výběru odrůd i pro 
konkrétní stanoviště.

Odolnost nových odrůd se 
může lišit

Aby se podařilo podrobněji stanovit odol-
nost jednotlivých odrůd vůči plísni révy, 
zkoumaly se tyto odrůdy v rámci labo-
ratorních pokusů. Odolnější odrůdy jsou 
výsledkem křížení odrůd evropské révy 
vinné (druhu Vitis vinifera), které byly po-
užity kvůli vysoké kvalitě vína, s americ-
kými nebo asijskými divokými druhy révy, 
které dodávají zvýšenou odolnost vůči 
houbovým chorobám. Z těchto původ-
ních druhů révy se dědí rozdílný stupeň 
rezistence proti padlí a plísni révy. To zna-
mená, že stupeň odolnosti nových odrůd 
je v závislosti na rodičovských partnerech 
různý. Jednoduchým testem listové čepe-
le lze v laboratorních podmínkách zjistit 
odolnost listů proti plísni révy. K tomu 
je zapotřebí orosit rub listů vodou a při-
dat definované množství spor perono-
spory. Po několika málo dnech je možné 
pozorovat citlivost odrůdy na plíseň révy 
(Obrázek 2). Výtrusnice se pak spočítají 
a jejich počet je měřítkem pro citlivost 
dané odrůdy. Výsledky ukazují podstatné 
rozdíly v počtu nově vzniklých sporangií 
mezi náchylnou odrůdou Müller Thurgau 
a zkoumanými novými odrůdami. Rozdí-
ly jsou ale patrné i uvnitř skupiny těchto 
nových odrůd. U odrůd Regent a Cabernet 
blanc jsou patrné nové výtrusnice, i když 
tyto odrůdy patří k vysoce odolným proti 
plísni révy. Odrůdy Calardis blanc, Sola-

Obr. 1: Vlevo (A) PIWI odrůda Sauvignac, vpravo (B) odrůda Kerner. Oba keře byly v roce 2016 
ošetřovány proti houbovým chorobám jen redukovaně
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ris a Sauvignac mají ještě vyšší odolnost 
a patří tak ke skupině odrůd s velmi vy-
sokou odolností. Dokladem je to, že na 
listech těchto tří odrůd se prakticky ne-
tvoří výtrusnice. Tyto pokusy na vybra-
ných odrůdách ukázaly, že existují rozdíly 
v odolnosti i mezi jednotlivými novými 
odrůdami.

Pokusy ve vinicích z let 2016 až 2018 
s odrůdami Cabernet blanc a Sauvignac 
ukázaly, že je možné při silném infekčním 
tlaku pozorovat rozdíly v odolnosti i ve 
volném prostoru, kde pak záleží na vhod-
né ochraně révy.  

Pokusy ve vinicích ke 
zjištění potenciálu úspor 
ochranných přípravků 
Jak se projeví rozdíly v odolnosti při 
ochraně révy odrůd Cabernet blanc a Sau-
vignac? Jak často a ve kterých termínech 
je zapotřebí provést ochranu, aby se za-
bránilo šíření houbových chorob? Protože 
ne všechny odrůdy mají stejnou odolnost 
a podmínky počasí se mohou rok od roku 
a stanoviště od stanoviště lišit, neexistu-
je univerzální odpověď. Pro uvedené dvě 
detailně zkoušené odrůdy je ale možné 
uvést doporučení k jejich ochraně. Ve vi-
nicích se zkoušely různé varianty ošetře-
ní (varianty = počet ochranných ošetření) 
proti padlí a plísni révy. Aby se eliminoval 
vliv stanoviště, proběhly pokusy ve třech 
různých vinicích ve Falci. Pro obě odrůdy 
byly zvoleny stejné varianty ošetření (Ob-
rázek 3): Varianta 4 představuje nejvíce 
ošetření v tomto pokusu. 

První ošetření se provádělo ve stadiu 
tří až pěti listů (BBCH 13–15), aby se za-
bránilo rané infekci. Následovala ošetření 
před květem a po odkvětu (BBCH 57–59 
a BBCH 69), protože réva je v tuto dobu 
nejcitlivější, a na závěr pak ošetření při 
uzavírání hroznů (BBCH 75–77). Ve druhé 
variantě se počet ošetření redukoval na 
dvě – před květem a po odkvětu (BBCH 
57–59 a BBCH 69). Mimoto existovala ve 
všech letech neošetřená kontrolní vari-
anta, kde se neprovádělo žádné ošetření 
proti chorobám. Kontrola sloužila k tomu, 
aby bylo možné v každém roce vyhodnotit 
přirozený tlak chorob, nikoliv jako mož-
ná varianta pro pěstování PIWI odrůd! 
V rámci tohoto pokusu neošetřená kon-
trola také ukázala, jaké následky to může 
mít, když se PIWI odrůdy pěstují zcela 
bez ochrany.

Pěstování PIWI odrůd 
zcela bez ochrany se 
nedoporučuje

Výsledkem šlechtění nových odrůd je 
zvýšená tolerance proti padlí révy a plís-
ni révy (peronospoře), přičemž se může 
počet ošetření značně snížit. Přesto nelze 
doporučit, aby se ochrana úplně vypusti-
la, a to ani přesto, že od uvedení odrůdy 
Regent na trh před 20 lety je možné se 
v praxi setkat s názory, že PIWI odrůdy 
není třeba vůbec „stříkat“. Pokud bude 
při silném tlaku chorob překročena od-
růdově specifická prahová hodnota a ne-
proběhne ochrana révy, mohou choroby 
zničit úrodu i u PIWI odrůd. Jejich odol-
nost závisí kromě geneticky zakódova-
ných vlastností i na daných klimatických 
podmínkách, jak ukázal například rok 
2016.

Vzhledem k průběhu počasí hraje citli-
vost vůči houbovým chorobám v jednot-
livých stadiích vývoje révy vinné hlavní 

roli. Plíseň révy je pro hrozny zvláště 
nebezpečná během kvetení a ve fázi mla-
dých bobulí. To znamená, že i u interspe-
cifických odrůd se musí počet ošetření 
řídit průběhem počasí, aby bylo dosaženo 
optimální ochrany i v extrémních pod-
mínkách. Na druhou stranu existuje ne-
bezpečí, že když se ochrana révy úplně 
vynechá, ve vinici se usadí agresivnější 
kmeny houbových chorob. Ke vzniku no-
vých kmenů chorob dochází ve vinici na-
příklad jako důsledek UV záření. U původ-
ců chorob tím vznikají změny v genotypu, 
takzvané mutace. Pozměněné původce 
chorob obranný systém rostliny nerozpo-
zná jako škodlivý organismus a bude vůči 
nim náchylný. To, že nejde jenom o teo-
retickou možnost, dokazuje řada evrop-
ských studií. Byly v nich izolovány kmeny 
plísně révy, které uměly překonat obran-
ný mechanismus odrůd Regent a Cabernet 
blanc. A poškození rostlin těchto odrůd 
bylo stejné jako u konvenčních odrůd bez 
ochrany. 
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Obr. 2: Sporulace plísně révy na listových čepelích různých odrůd révy vinné
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Podle rodičovských partnerů při kří-
žení se mechanismy odolnosti různých 
odrůd liší, což znamená, že i když bude 
rezistence některé odrůdy prolomena, 
jiná odrůda může být proti stejně agresiv-
nímu kmenu stále ještě tolerantní. Proto 
je dlouhodobá stálost odolnosti rozhodu-
jící. Ve většině případů, jako např. u odrůd 
Regent a Cabernet blanc, byla odolnost 
získána vkřížením původních amerických 
druhů do evropských odrůd, a tak může 
plíseň révy (peronospora) tuto rezistenci 
na některých stanovištích prolomit. Aby 
se těmto problémům do budoucna zabrá-
nilo a zajistila se dlouhodobá tolerance, 
kombinují se při dalším šlechtění různé 
mechanismy odolnosti. Tím se může na 
jedné straně zvýšit odolnost a na druhé 
straně výrazně snížit nebezpečí, že pa-
togen prolomí toleranci révy. U odrůdy 
Sauvignac (Valentin Blattner, Soyhières) 
jsou zakomponovány již dva mechanis-
my odolnosti vůči plísni révy, takže při 
infekčních pokusech dochází k menšímu 
napadení. Když se vnese více mechanismů 
odolnosti křížením (pyramidizace), výraz-

ně to patogenům znesnadňuje překonání 
odolnosti a riziko infekce se omezuje na 
minimum.

Výsledky pokusů s PIWI 
odrůdami ve vinicích

Průběh počasí během jar 2016 (chladno 
a vlhko), 2017 a 2018 (sucho a teplo) s se-
bou přinesl různý scénář infekce. Zatím-
co v roce 2017 převládala infekce padlím 
révy, zatímco plíseň révy nečinila větší 
potíže, na jaře 2016 byl extrémně vysoký 
tlak plísně révy, který částečně vedl k ne-
zvykle vysokým škodám, jaké tu nebyly 
už po desetiletí. Hlavním viníkem odpo-
vědným za tuto extrémní situaci v roce 
2016 byl průběh počasí v měsících květen 
a červen. Časté a vydatné srážky spolu se 
stálým orosením listů vedly k trvalému 
nebezpečí infekce a k ranému a silnému 
napadení květů. Mimo to kvůli trvalým 
srážkám a rozmočené půdě nebylo mož-
né vjet rosiči do řádků vinic. Zváží-li se 
rozdíly v průběhu počasí v jednotlivých 
letech, pak nás neudiví, že výsledky poku-

sů se značně liší (Obrázek 4). Speciálně 
ani v neošetřené kontrole nebyla zjištěna 
díky nízkému tlaku plísně révy na jaře 
2017 žádná infekce peronosporou během 
kvetení u odrůd Cabernet blanc a Sau-
vignac (Obrázek 4 A). Naopak v této neo-
šetřené kontrole byla u obou odrůd nale-
zena infekce padlím révy (Obrázek 4 B). 

V chladném a vlhkém vegetačním ob-
dobí roku 2016 bylo v důsledku velmi vy-
sokého tlaku choroby pozorováno u neo-
šetřené kontroly silné napadení plísní 
révy. Zároveň byla mezi sledovanými od-
růdami patrná značně rozdílná odolnost 
vůči plísni révy (Obrázek 4 A). Na vinicích 
osázených odrůdou Sauvignac nebyla na-
lezena žádná infekce plísní révy na listech, 
květenstvích ani hroznech. Naproti tomu 
u odrůdy Cabernet blanc se v extrémním 
roce 2016 projevila výrazně nižší tolerance 
při srovnání s odrůdou Sauvignac. Všech-
ny pokusné vinice s Cabernetem blanc 
se značně redukovanou ochranou révy 
vykazovaly v roce 2016 výrazné napadení 
květenství, přičemž napadení listů plísní 
révy mělo nepodstatný rozsah. Příčinou 
byly podmínky roku 2016, kdy se kvetení 
Cabernetu blanc táhlo týdny. Napadení 
květenství odrůdy Cabernet blanc až do 
fenofáze BBCH 65 (plné kvetení) mělo 
velmi nízkou intenzitu (0 až 8 %), jak je 
patrné z Obrázku 5. Mezi vývojovým sta-
diem BBCH 65 a 71 (bobule velikosti bro-
ků) došlo k náhlému a silnému nárůstu 
intenzity napadení. Napadení bylo přitom 
u varianty 4 více než o 50 % nižší oproti 
variantě 0 (Obrázek 5). Dále je zjevné, že 
v podmínkách roku 2016 nestačily k opti-
mální ochraně rostlin dva postřiky během 
kvetení (varianta 2) (Obrázek 5). Tradiční 
odrůda (Kerner), která byla v době vyhod-
nocování dvojnásobně často ošetřována, 
vykazovala během kvetení srovnatelné 
napadení jako varianta 4. V roce 2018 byl 
infekční tlak plísně révy vyhodnocen jako 
nízký, což se projevilo i na nízkém napa-
dení neošetřené kontroly (Obrázek 4 A). 
Tehdy postačovala dvě ošetření k tomu, 
aby byly hrozny a listy optimálně chrá-
něny. 

Infekce padlím révy v  letech 2016 
a 2017 u vinic osázených odrůdami Sau-
vignac a Cabernet blanc byla vyhodnoce-
na ve variantách 2 a 4 jako zanedbatel-
ná. Naopak v neošetřené variantě 0 bylo 
pozorováno lehké až střední (intenzita 
napadení – 2016: do 2 %, 2017: do 5 %) 
napadení hroznů oidiem (Obrázek 4 B). 

 

0
Sauvignac

2016

Cabernet 
blanc

In
te

n
zi

ta
 n

ap
ad

en
í i

n
fe

k
cí

 p
ad

lí
 r

év
y

B
B

C
H

 8
8–

89
 (

%
)

20

40

60

80

100

Sauvignac

2017

žádné 
napadení

žádné 
napadení

Cabernet 
blanc

Sauvignac

2018

Cabernet 
blanc

nízký infekční tlak
nízký až střední 

infekční tlak
žádný infekční tlak

B
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V pokusném roce 2018 nebyla zjištěna 
žádná infekce padlím révy (Obrázek 4 B). 
Výsledky ze tří zkoumaných let u dvou vy-
braných PIWI odrůd ukazují, že obě zjev-
ně mají dobrou odolnost vůči padlí révy. 
V případě nižšího až normálního tlaku 
peronospory lze počet ošetření u obou od-
růd oproti tradičním odrůdám omezit na 
2 až 4 (v závislosti na stanovišti a odrůdě). 
V extrémním roce 2016 ale vedla nepro-
vedená nebo silně redukovaná ochrana 
u odrůdy Cabernet blanc k infekci plísní 
révy. Za pozornost přitom stojí, že 4 ošet-
ření odpovídala v tom roce redukci v pra-
xi běžného počtu o 75 %, a přesto bylo 
dosaženo uspokojivého výnosu i kvality 
hroznů. Redukovaná ochrana byla mož-
ná i v extrémním roce 2016, avšak muse-
la zohledňovat odolnost odrůd. Odrůda 
Sauvignac se ukázala být velmi odolnou 
i v těchto podmínkách. Ukázalo se, že 
strategie ochrany révy musí odpovídat jak 
průběhu počasí daného roku, tak i odol-
nosti konkrétní odrůdy. V příštích letech 
budou poznatky z těchto pokusů použity 
pro pozorování dalších nových odrůd, aby 
bylo možné i u nich v závislosti na jejich 
odolnosti snížit počet ošetření.

Závěr

Odrůdy odolnější vůči houbovým cho-
robám (PIWI odrůdy) jsou nové odrůdy, 
které při běžném výnosu a vysoké kvalitě 
hroznů umožňují snížit počet jejich ošetře-
ní až o 75 %. Přitom je třeba mít na paměti, 
že existují rozdíly mezi jednotlivými odrů-
dami, a že pokud se ochrana neprovádí 
vůbec, může to vést ke ztrátám na výnosu 

hroznů! Tyto nové odrůdy mají velký po-
tenciál pro experimentující vinaře orien-
tované na budoucnost, kteří chtějí přispět 
k udržitelnému rozvoji vinohradnictví. 

 

Autorka: Dr. Birgit Eisenmannová, Institut 
für Phytomedizin, DLR Rheinpfalz. Článek 
byl poprvé publikován v Der Deutsche 
Weinbau 12/2020, s. 16–20. 
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Obr. 5: Průměrná intenzita napadení květenství/hroznů odrůdy Cabernet blanc plísní révy v roce 
2016
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