
 

Přednosti ve snížení pracnosti 
 

S odrůdami révy odolnějšími vůči 
houbovým chorobám jsou jejich pěstitelé 
blíže přírodě. PIWI-odrůdy jsou nejlepší 
cestou, jak omezit přípravky na ochranu 
rostlin. To ale neznamená, že by se 
ochrana nemusela provádět vůbec. 
Protože se réva vinná pěstuje 
v monokultuře, vyskytují se i další škodlivé 
prvky, jako například škodlivý hmyz, virózy 
apod., kdy je ochrana rostlin nutná. 
Vinohradnictví bez chemie a s minimální 
zátěží půdy, neboť se řada průjezdů 
traktorem v meziřadí vinice ušetří, již není 
snem, ale s PIWI-odrůdami je to realita. 
 

PIWI International 
 

PIWI International je mezinárodní pracovní 
uskupení pracující jako informační síť. 
V rámci této platformy mohou být 
předávány zkušenosti, vědomosti, 
myšlenky a koncepty a každý se může od 
každého učit. 
V posledních letech se pěstuje stále více 
odrůd révy vinné odolnějších vůči 
houbovým chorobám, řada z nich zatím 
pokusně. Aby producenti vína ve 
spolupráci s šlechtiteli a výzkumnými 
ústavy mohli vybrat, které PIWI-odrůdy 
jsou v daných regionálních podmínkách 
nejvhodnější, jsou důležitá setkávání a 
exkurze členů. 
Radíme vinařkám a vinařům, jaké PIWI-
odrůdy jsou pro ně vhodné, jaké právní 
předpisy platí pro pěstování a zpracování 
těchto odrůd a dáváme návody pro jejich 
marketing. 
Od roku 2011 také organizujeme 
každoročně mezinárodní cenu PIWI 
Weinpreis, v jejímž rámci jsou po 
objektivním hodnocení předávány medaile 
vítězům za soutěžící PIWI-vína. Mimoto se 
prezentujeme na veletrzích, jako je 
například Intervitis Stuttgart. Tam jsou 
mimo jiné vítězná vína oceněna a 
prezentována. 
Ne nakonec se věnujeme v naší spolkové 
činnosti stále více konzumentům PIWI-vín, 
kteří tato ekologicky produkovaná vína o 
vysoké kvalitě poznávají, například na 
veletrhu Prowein Düsseldorf. 

PIWI (pilzwiderstandsfähige) odrůdy 
révy: 
 

 dodávají vysoce kvalitní vína 
s odpovídající aromatickou, 

 patří k nejekologičtějším metodám 
produkce vína,  

 umožňují podstatnou redukci přípravků 
na ochranu rostlin, 

 nabízejí snížení pracnosti při pěstování 
révy. 

 
Co jsou PIWI-odrůdy 
 

Nové odrůdy pochází z křížení mezi evropskou 
révou a americkými druhy odolnými vůči 
houbovým chorobám. Jsou velmi komplexní a 
mohou obsahovat i podíl asijských druhů, byly 
získány vícenásobným zpětným křížením 
s kulturními odrůdami. Většinou se řadí k druhu 
Vitis vinifera, protože v povolovacím procesu při 
zkoušení odrůd nebyly shledány odlišnosti. Jsou 
vhodné k produkci kvalitního vína podle 
předpisů EU. Běžné tradiční odrůdy musí být 
ošetřovány fungicidy proti oidiu a peronospoře 6 
až 16× ročně, podle podmínek počasí a 
použitých přípravků. Tím je značně zatěžováno 
životní prostředí. PIWI-odrůdy umožňují tuto 
zátěž značně redukovat. 
 
Sekretariát: 

 
www.piwi-international.de 

 

 

http://www.piwi-international.de/


 


